MaWe autorstwa Marcina Wierzbickiego i Marka Cho³oniewskiego
(czyli Multipurpose AudioWave Environment)

Wersja 33d

MaWe jest programem typu donationware i mo¿na go œci¹gn¹æ i zainstalowaæ z http://www.mawesys.com/wiki
¯eby uruchomiæ MaWe musisz najpierw œci¹gn¹æ i zainstalowaæ program MaxMSP (w wersji 4.5 lub nowszej) z http://www.cycling74.com
MaWe mo¿na uruchomiæ tak¿e pod kontrol¹ MaxRuntime – w pe³ni darmowej wersji MaxMSP dostêpnej tak¿e nad stronie Cycling74
Ta aplikacja mo¿e zostaæ uruchomiona zarówno na komputerach Macintosh jak i PC pod kontrol¹ systemu Windows XP.
Wersja MaWe dla systemu OS 9 jest przestarza³a, zawiera ograniczon¹ liczbê funkcji i najprawdopodobniej nie bêdzie w przysz³oœci uaktualniana.
Wersja MaWe dla systemu OS X jest zawsze najaktualniejsza i rozwija siê najdynamiczniej.
Wersja MaWe dla Windows XP tworzona jest na podstawie wersji OS X i zazwyczaj nie odbiega znacznie od niej.

© 2002-2006 by Marcin Wierzbicki (na kod programu)
© 2002-2006 by Marek Cho³oniewski (na pomys³)
MaWe zosta³ pomyœlany jako wszechstronny elektroniczny instrument muzyczny. Mo¿e byæ stosowany do dzia³añ muzycznych na ¿ywo (live electronic, interactive
music) oraz do rejestracji i przetwarzania materia³u dŸwiêkowego do wykorzystania w dzia³aniach studyjnych (np. muzyka na taœmê, przygotowanie œcie¿ki dŸwiêkowej do filmu, etc.). Dziêki modu³owi „Movie” mo¿e byæ tak¿e u¿yty jako kompleksowe narzêdzie do improwizowania œcie¿ki dŸwiêkowej do odtwarzanego na ¿ywo
filmu. Bior¹c pod uwagê tê ró¿norodnoœæ zastosowañ oraz to, ¿e program mo¿e byæ uruchomiony na komputerach o przeró¿nej mocy i parametrach, postanowi³em
stworzyæ MaWe w piêciu g³ównych odmianach, oferuj¹cych ró¿ny zestaw mo¿liwoœci przy ró¿nym obci¹¿eniu procesora. Trzy z tych odmian posiadaj¹ dodatkowo
opcjê 8-kana³owej projekcji dŸwiêku.
Jeœli klikniesz na napis znajduj¹cy siê w górnej czêœci okna Startera MaWe, napis ten zostanie podœwietlony. W takiej sytuacji Starter
bêdzie zapamiêtywa³ ostatnio dokonany wybór i ³adowa³ przy kolejnym starcie odpowiedni wariant MaWe automatycznie.

Wersja Full oferuje najwiêcej mo¿liwoœci. Wszystkie zawarte w niej procedury zosta³y zaprogramowane, by dzia³aæ jak najdok³adniej i jak
najszybciej, bez wzglêdu na stopieñ obci¹¿enia procesora. Dlatego Heavy Duty (zwana tak¿e MaWe Full), by rozwin¹æ skrzyd³a,
potrzebuje naprawdê szybkiego procesora. Do tej wersji MaWe zaleca siê u¿ycie komputera nie wolniejszego ni¿ PowerMac G5 2.0 GHz.
W przypadku wersji dla Windows XP, powinien byæ to przynajmniej Pentium IV z zegarem 2 GHz lub szybszy. MaWe full sk³ada siê z 26
odtwarzaczy plików mp3, 7 tzw. rec-playerów oraz 10 CD-playerów. Wszystkie one zawieraj¹ generatory obwiedni i pozwalaj¹ na
przestrzenn¹ projekcjê dŸwiêku. W sumie MaWe Full daje mo¿liwoœæ odtworzenia 43 plików dŸwiêkowych równoczeœnie.
MaWe Lite posiada 12 mp3-playerów oraz tê sam¹ iloœæ rec-playerów i CD-playerów, jaka jest dostêpna w wersji Full, tak wiêc w sumie
mo¿e odtworzyæ do 29 dŸwiêków równoczeœnie. Ka¿dy odtwarzacz ma w³asny generator obwiedni, jednak w odró¿nieniu od MaWe Full
gra wy³¹cznie w stereo. Lite mo¿e zostaæ uruchomiony na komputerze z najmocniejszymi procesorami G3 (np. 800 MHz), ale efektywniej
bêdzie dzia³aæ na komputerach wyposa¿onych w procesor G4 szybszy ni¿ 1 GHz. Tak¿e procesory Pentium taktowane zegarem minimum
1.5 GHz powinny wystarczyæ do pracy z MaWe Lite.
Wersja Tiny posiada tê sam¹ liczbê odtwarzaczy dŸwiêku co Lite, pozbawiona jest jednak generatorów obwiedni, co powoduje, ze obci¹¿a
procesor w du¿o mniejszym stopniu. Dziêki temu mo¿na za³adowaæ i uruchomiæ wszystkie 29 odtwarzaczy jakie posiada MaWe Tiny na
komputerze z procesorem G4 800 MHz lub Pentium IV 1GHz czy mocniejszych Celeronach. Tiny, za³adowany w czêœci mo¿e byæ
uruchomiony nawet na komputerze z G3 poni¿ej 800 MHz.
MaWe MulTINY ma, podobnie jak Tiny, 12 odtwarzaczy mp3 oraz 10 po³¹czonych odtwarzaczy modu³u rec+CD. Dziêki temu MulTINY
pozwala na wielokana³ow¹ projekcje max. 22 dŸwiêków naraz. Mniejsza iloœæ odtwarzaczy pozwala oddanie czêœci mocy procesora do
obs³ugi wielokana³owoœci przy zachowaniu podobnego obcia¿enia jak w MaWe Tiny.
MINI, z najmniejsza liczba opcji, ale za to najmniej wymagaj¹cy, mo¿e z powodzeniem dzia³aæ na starszych komputerach, jak np. G3 500
MHz czy Pentium III wolniejszym ni¿ 1 GHz. Posiada 8 odtwarzaczy mp3 oraz 8 playerów rec/CD bez generatora obwiedni. Tak¿e niektóre
algorytmy MINI zosta³y skonstruowane tak, by dzia³aæ maksymalnie efektywnie nawet kosztem niewielkiego obni¿enia jakoœci.
Plug-in Manager umo¿liwia do³¹czenie do 16-tu plug-inów do dowolnej wersji MaWe. Obecnie MaWe posiada 11 w³asnych plug-inów
i liczba ta w przysz³oœci bêdzie siê zwiêkszaæ. Ostatnio Plug-in Manager zosta³ wyposa¿ony w 4 gniazda umo¿liwiaj¹ce “zapiêcie” pluginów VST. Nale¿y pamiêtaæ, ze wywo³anie kolejnego plug-inu w Plug-in Managerze zwiêksza obci¹¿enie procesora, tote¿ wymagania
danej wersji MaWe wraz z plug-inami mog¹ nawet znacznie odbiegaæ od tych, wskazanych powy¿ej.

Jeœli ju¿ wiesz, która wersja MaWe odpowiada Twoim potrzebom – kliknij odpowiedni przycisk i przejdŸ
do nastêpnej strony instrukcji…

MaWe Main Window — opis i kombinacje klawiszy*
G³ównym zadaniem MaWe jest odtwarzanie (wzgl. nagrywanie) plików dŸwiêkowych. Jakkolwiek MaWe oferuje szerok¹ gamê mo¿liwoœci w tej dziedzinie, poszczególne modu³y
spe³niaj¹ okreslone funkcje, a co za tym idzie ró¿ni¹ siê pod wzglêdem obs³ugi i wykonywanych zadañ. Zawartew MaWe Main Window (przedstawionym na rysunku poni¿ej) tzw. mp3playery mog¹ w rzeczywistoœci odtwarzaæ wszelkie – tak skompresowane jak i nie – typy plików audio, w tym: wav, aiff, snd, mp3, œcie¿ki z p³yt CD, œcie¿ki dŸwiêkowe z filmów
w formacie QuickTime Movies (mov) i innych formatach (avi, mpeg), chyba, ¿e zosta³y onne skompresowane w specyficzny sposób. Zauwa¿, ¿e plik dŸwiêkowy wczytywany do playera
w Main Window jest najpierw w ca³oœci ³adowany do pamiêci RAM. £adowanie takiego pliku trwa d³u¿ej, ale daje du¿o wiêcej mo¿liwoœci podczas odtwarzania.
MaWe mo¿e byæ w ca³oœci sterowany za pomoc¹ klawiatury komputera. Oto zestaw podstawowych skrótów klawiszowych dla komputera Macintosh:
wciœniêcie klawisza:
[shift]–klawisz:
[option]–klawisz:
[ctrl]–key:

start/zatrzymanie odtwarzania
w³¹cza/wy³¹cza pêtlê
za³adowanie pliku dŸwiêkowego
w³¹czenie nagrywania (opcja niedostêpna
w playerach Main Window)

Opis wygl¹du klawisza:
Kolor tego symbolu klawisza zawsze informuje
o stanie danego playera. Kolor b³êkitny oznacza,
¿e dany odtwarzacz aktualnie pauzuje.

[ctrl]+[shift]–klawisz: w³¹cza/wy³¹cza pauzê
[ctrl]+[option]+[shift]–klawisz: usuwa plik dŸwiêkowy z pamiêci
[ctrl]+[option]–key: wymusza powtórne za³adowanie
pliku dŸwiêkowego
Kolor zielony klawisza wskazuje,
¿e dŸwiêk odtwarzany jest w pêtli
Jeœli przypadkowo zamkniesz Main Window, wciskaj¹c
[ctrl]-[return] spowodujesz jego powtórne wyœwietlenie

WskaŸnik pozycji odtwarzania danego pliku dŸwiêkowego
Nazwa pliku dŸwiêkowego skojarzonego z klawiszem
Mo¿esz tak¿e za³adowaæ plik dŸwiêkowy poprzez
przeci¹gniêcie i upuszczenie jego ikony z okna folderu
prosto na pole nazwy pliku w MaWe

Save All i Load All s³u¿¹ do tworzenia tzw. Bibliotek.
W ten sposób zapisaæ mo¿esz wszystkie parametry MaWe
(przyporz¹dkowanie plików dŸwiêkowych klawiszom+
+stan wszystkich suwaków i pokrête³+konfiguracja
Plug-inów+przyporz¹dkowania MIDI)
Ta grupa przycisków odpowiada za zapisywanie/
/wczytywanie Parametrów Odtwarzania. W praktyce
oznacza to stan wszystkich suwaków, pokrête³
i pól numerycznych MaWe
Za pomoc¹ modu³u ReMIX mo¿esz nagraæ wszystko co
w danym momencie odtwarza MaWe. Dziêki temu mo¿esz
tworzyæ miêdzyzgrania i bardziej z³o¿one struktury dŸwiêkowe, które mo¿na nastêpnie wczytaæ z powrotem
do MaWe lub wykorzystaæ w pracy nad utworem na taœmê

Kolor ¿ó³ty wskazuje, ¿e ten plik jest aktualnie odtwarzany
Kolor sinoszary oznacza, ¿e temu klawiszowi
nie przyporz¹dkowano ¿adnego pliku

Ten przycisk otwiera Modu³ REC, zawieraj¹cy
7 odtwarzaczy plików audio z mo¿liwoœci¹ nagrywania

Do Main Module mo¿esz za³adowaæ pliki
ró¿nych formatów: wav, mp3, aiff, mov, avi, i in.

Modu³ CD, pierwotnie stworzony, by odtwarzaæ
œcie¿ki z p³yt CD. Obecnie posiada takie same mo¿liwoœci
jak Modu³ REC

Ciemnoniebieski oznacza plik za³adowany,
jednak aktualnie nie odtwarzany

Okno Help zawiera informacje nt. skrótów klawiszowych

t³umik sumy L/R*…
i g³ówne kontrolki poziomu sygna³u
*szybkie t³umienie osi¹gniesz wciskaj¹c klawisz [space]

Modu³ MIDI pozwala na okreœlenie sposobu sterowania
poszczególnych parametrów MaWe za pomoc¹
komunikatów MIDI. Mo¿na tutaj przyporz¹dkowaæ
klawisze MIDI poszczególnym odtwarzaczom, a suwaki
MaWe controllerom MIDI

Ten prze³¹cznik uruchamia procesy audio.
O ile mo¿na ³adowaæ pliki audio, modyfikowaæ
i zapisywaæ stan MaWe podczas, gdy procesy audio
s¹ wy³¹czone, odtwarzanie i nagrywanie dŸwiêku
mo¿liwe jest dopiero po w³¹czeniu tego przycisku.
Mo¿na tego dokonaæ tak¿e wciskaj¹c klawisz [ESCape].

Klikaj¹c tutaj uruchomisz prosty odtwarzacz plików video
Tu zobaczysz aktualne obci¹¿enie procesora w %. Jeœli ta
liczba przekroczy 90, procesy audio w MaWe s¹ automatycznie wy³¹czane, by zapobiec zawieszeniu siê komputera

Pasek Komunikatów.
Na tym pasku pojawiaj¹ siê wa¿ne informacje o stanie MaWe
Ten zestaw przycisków pozwala na wczytanie,
zapisanie zestawu dŸwiêków przypisanych do klawiszy
Te przyciski uruchamiaj¹ odtwarzanie, w³¹czaj¹ pêtle
pauzê dla wszystkich za³adowanych do MaWe dŸwiêków.
Istniej¹ tak¿e skróty klawiszowe dla powy¿szych funkcji:
[option]+[space]=Global Start/Stop
[control]+[space]=Global Pause
[shift]+[space]=Global Loop

* Poniewa¿ MaWe Full zawiera najszerszy zestaw funkcji tego programu, tote¿ niniejsza Instrukcja
bazuje na tej w³aœnie wersji. Wszelkie ró¿nice pomiêdzy wersjami zosta³y omówione we w³aœciwych sobie miejscach.

W tym oknie mo¿esz dostosowaæ do swoich wymagañ
wiele parametrów MaWe
Tym otwierasz Pitch-to-MIDI Converter, który s³u¿y do rozpoznawania wysokoœci dŸwiêku odtwarzanego przez MaWe lub wprowadzanego przez mikrofon. Wysokoœci te, zamienione na komunikaty
MIDI, mog¹ byæ u¿yte tak wewnatrz MaWe, jak i pos³u¿yæ do sterowania np. syntezatorem

Klikaj¹c na ten przycisk uzyskasz w oknie MaxWindow wyœwietlenie
pe³nej listy przyporz¹dkowañ plików dŸwiêkowych do klawiszy MaWe

Pod tym przyciskiem kryje sie EventSequencer: modu³
s³u¿¹cy do nagrywania i odtwarzania operacji dokonywanych
wewn¹trz MaWe
Lista wszystkich urz¹dzeñ audio pod³¹czonych w danym
momencie do Twojego komputera. Aby korzystaæ z MaWe
wybierz najpierw jedno z nich

Dziêki ActionManagerowi mo¿esz definiowaæ
i wykonywaæ bardziej z³o¿one interakcje w MaWe

MaWe Main Window — klawiszologia dla Windows XP
Wszystkie Tryby pracy klawiatury w MaWe XP korzystaj¹ jedynie z kombinacji tylko-klawisz lub [shift]-klawisz.
Ka¿dy tryb spe³nia w zwi¹zku z tym 2 zadania. Funkcja g³ówna wywo³ywana jest przez wciœniêcie klawisza jako
takiego, zaœ funkcjê dodatkow¹ osi¹gamy po wciœniêciu kombinacji [shift]-klawisz.
Prze³¹czenia pomiêdzy trybami klawiatury dokonujemy wciskaj¹c odpowiedni¹ iloœæ razy klawisz tyldy [~].
Tryb Play&Loop jest pocz¹tkowym trybem MaWe.
Jeœli MaWe dzia³a aktualnie w tym trybie, t³o okna g³ównego
MaWe ma kolor szary, i dodatkowo w dolnej czêœci tego okna
widnieje stosowny napis. Klikaj¹c na ten napis mo¿esz tak¿e
zmieniaæ tryby pracy klawiatury.
W trybie Play&Loop korzystanie z klawiatury komputera daje
dwie mo¿liwoœci:

[sam-klawisz] – start/stop odtwarzania dŸwiêku
[shift]-klawisz – w³¹czenie/wy³¹czenie pêtli
Dodatkowo wciœniêcie klawisza {CapsLock} zamienia znaczenie
powy¿szych kombinacji (a wiêc z w³¹czonym {CapsLock-iem}
wciœniêcie pojedynczego klawisza uruchamia pêtle i vice-versa.

Sinoszare t³o okna g³ównego MaWe oznacza, ¿e klawiatura
dzia³a w trybie Pause&Rec Mode.
Tryb ten umo¿liwia korzystanie z nastêpuj¹cych funkcji:

[tylko-klawisz] – w³¹czenie/wy³¹czenie pauzy
[shift]-klawisz – w³¹czenie/wy³¹czenie nagrywania
Pamiêtaj, ze nagrywanie jest mo¿liwe tylko w modu³ach
CD i Record Module, a wiêc kombinacja klawisza [shift]
i klawisza z litera alfabetu jest tu bezu¿yteczna.

W trybie Load&Clear t³o okna g³ównego MaWe jest zielone.
Klawiatura posiada nastêpuj¹ce funkcje:

[sam-klawisz] – ³aduje plik dŸwiêkowy przyporz¹dkowuj¹c
go danemu klawiszowi
[shift]-key – usuwa plik dŸwiêkowy z pamiêci komputera
i zwalnia przyporz¹dkowanie do klawisza MaWe.
W trybie Snapshot (t³o okna MaWe jest czerwone), klawiatura spe³nia
zadania specjalne zdefiniowane w module ActionManagera.
Jak definiowaæ i korzystaæ z definicji klawiszy w ActionManagerze
– mo¿esz przeczytaæ na koñcu tej Instrukcji.
Bez wzglêdu na tryb klawiatury MaWe, klawiatura MIDI
zawsze bêdzie przeznaczona do uruchamiania odtwarzania,
wzglêdnie odtwarzania w pêtli plików dŸwiêkowych. Dok³adny
opis przyporz¹dkowania klawiatury MIDI klawiszom MaWe
znajduje siê w rozdziale poœwiêconym Modu³owi MIDI.

Jednym z powa¿niejszych problemów zwi¹zanych z interfejsem u¿ytkownika w aplikacjach napisanych dla œrodowiska MaxMSP dla Windows XP jest fakt, ¿e program ten blokuje
dostêp do niemal wszystkich kombinacji klawiszy specjalnych, takich jak [ctrl] czy [alt]. Kombinacje z [ctrl] s¹ zarezerwowane dla funkcji systemowych, natomiast wiêkszoœæ kombinacji z [alt] jest ju¿ przyporz¹dkowana okreœlonym funkcjom MaxMSP i nie da siê tego stanu w ¿aden sposób zmieniæ.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, zdecydowa³em siê na rozwi¹zanie, byæ mo¿e niekoniecznie komfortowe, ale daj¹ce dostêp do niemal wszystkich funkcji MaWe za pomoc¹ jednej
klawiatury komputera. Pomys³ mój bazuje na koncepcji “Trybów Dzia³ania Klawiatury”, prze³¹czanych sekwencyjnie za pomoc¹ klawisza [~] (tylda). MaWe dla Windows XP zawsze
uruchamia siê w trybie “Play&Loop”, który mo¿e zostaæ prze³¹czony za pomoc¹ jednego wciœniêcia klawisza [~] w tryb “Pause&Rec” po czym, kolejno w tryby “Load&Clear”,
“Snapshots”, i w koñcu z powrotem w tryb “Play&Loop”. Dok³adne omówienie dzia³ania klawiatury w poszczególnych trybach znajduje siê w ramkach powy¿ej.

Inne modu³y MaWe
Modu³ Rec – odtwarza nieskompresowane pliki audio (aiff, wav) bezpoœrednio z twardego dysku komputera. W obecnej wersji MaWe mo¿e modu³ ten tak¿e odtwarzaæ
œcie¿ki audio CD (opcja niedostêpna w MaWe dla OS 9). Ponadto mo¿na za pomoc¹ tego
modu³u nagraæ dŸwiêk z wejœcia karty dŸwiêkowej, przy czym natychmiast po zakoñczeniu nagrywania dŸwiêk ten jest przyporz¹dkowany klawiszowi MaWe i gotowy do odtworzenia. Nagrane w ten sposób dŸwiêki s¹ zapisywane w folderze MaWe w plikach
nazywanych wg nastêpuj¹cej konwencji: [numer-ASCII-znaku-klawisza]-rec.aif (na
przyk³ad: 47-rec.aif w przypadku nagrania wykonanego dla klawisza ukoœnika “/”).

Modu³ CD – jego pierwotnym przeznaczeniem by³o odtwarzanie wy³¹cznie œciezek
audio z p³yt CD i chocia¿ w wersji MaWe dla OS 9 modu³ ten nadal spe³nia tylko to jedno
zadanie, to w MaWe dla OS X oraz dla Windows XP modu³ CD obecnie nie ró¿ni siê
funkcjonalnie niczym od modu³u Rec – podobnie jak tamten odtwarza pliki wav, aiff,
snd oraz œcie¿ki audio CD prosto z twardego dysku komputera. Posiada oczywiœcie tak¿e
mo¿liwoœæ nagrywania plików dŸwiêkowych ze Ÿród³a zewnêtrznego.
Ten modu³ potrafi odtwarzaæ zarówno
pliki aiff, wav jak i œcie¿ki audio CD

W obecnej wersji MaWe modu³ CD potrafi
tak¿e nagrywaæ dŸwiêk do plików audio

Kolor szary: ¿aden dŸwiêk
nie zosta³ jeszcze za³adowany
¯ó³ty: za³adowany plik dŸwiêkowy
jest w tej chwili odtwarzany
T³umiki wejœcia karty dŸwiêkowej
(przydatne przy nagrywaniu)
Te wskaŸniki pokazuj¹ poziom
nagrywanego sygna³u
Tu mo¿esz wybraæ z których
wejœæ karty audio bêdzie
nagrywany dŸwiêk
To menu zawiera nazwy
wszystkich pod³¹czonych
do komputera urz¹dzeñ audio.
Tu mo¿esz wybraæ, z którego
z nich bêdziesz nagrywaæ dŸwiêk
Kolor b³ekitny oznacza pauzê
Kolor zielony wskazuje, ¿e dŸwiêk
odtwarzany jest w pêtli

Kolor czerwony wskazuje, ze dla tego
klawisza nagrywany jest dŸwiêk

Przeci¹gaj¹c i upuszczaj¹c ikonkê pliku audio z okna folderu
wprost na to pole nazwy pliku, spowodujesz jego za³adowanie
pod wskazany klawisz MaWe

Kolor szary: ¿aden
dŸwiêk nie zosta³
jeszcze za³adowany

Kolor zielony wskazuje, ¿e dŸwiêk
odtwarzany jest w pêtli

Przeci¹gaj¹c i upuszczaj¹c ikonkê pliku audio z okna folderu
wprost na to pole nazwy pliku, spowodujesz jego za³adowanie
pod wskazany klawisz MaWe

¯ó³ty: za³adowany plik dŸwiêkowy
jest w tej chwili odtwarzany
Kolor b³ekitny
oznacza pauzê

Ciemnoniebieski oznacza, ¿e temu
klawiszowi zosta³ przyporz¹dkowany
ju¿ plik audio, jednak obecnie nie
jest odtwarzany

Kilka k³opotliwych pytañ, jakie MaWe mo¿e Ci zadaæ…

MaWe zapamiêtuje (i potrafi poŸniej wczytaæ) stan wszystkich
paramterów bie¿¹cej sesji (nawet jeœli nie zleca³eœ wykonania
takiego zapisu – jest on wykonywany autmoatycznie podczas prawid³owego zamkniêcia programu). Automatyczne przywo³anie
ostatnich ustawieñ jest mo¿liwe wy³¹cznie w momencie ponownego startu MaWe, tote¿ zastanów siê dobrze, nim na postawione
w tym oknie pytanie odpowiesz negatywnie! Ponadto mo¿esz zdecydowaæ tutaj czy chcesz by wczytane zosta³y wszystkie parametry
MaWe czy tylko niektóre ich typy (jak np. ustawienia MIDI czy
przyporz¹dkowania plików audio). Jeœli chcesz, by operacja powy¿sza wykonywana by³a automatycznie bez wyœwietlania okna dialogowego, mo¿esz to ustawiæ za pomoc¹ odpowiedniej opcji w Program Options.

Podczas ³adowania tzw. SoundSet-u (pliku
zawieraj¹cego listê przypisañ plików audio do
klawiszy MaWe) program sprawdza format
i sk³adniê tego pliku. Jeœli jest ona nieprawid³owa, MaWe blokuje dalsze wczytywanie tego pliku (jak i dalszych ustawieñ) informuj¹c
o b³êdzie za pomoc¹ powy¿szego komunikatu. Podobny komunikat zostanie wygenerowany w przypadku próby wczytania nieprawid³owego pliku Playback Settings (zawieraj¹cego ustawienia pozosta³ych parametrów
MaWe, takich jak wartoœci suwaków etc.).

Istnieje mo¿liwoœæ za³adowania plików konfiguracyjnych tak¿e ze starszych wersji
MaWe (ale nie starszych ni¿ wersja 28b). Mo¿na tak¿e próbowaæ otwieraæ pliki konfiguracyjne jednego wariantu MaWe w innym wariancie (np. SoundSet z wariantu Tiny
w wariancie Lite). Kiedy MaWe sprawdzi, ¿e ³adowany plik pochodzi z innej wersji lub
wariantu MaWe, wyœwietla powy¿szy komunikat, wskazuj¹cy na wersjê z której
pochodzi dany plik konfiguracyjny i pytaj¹cy czy mimo wskazanych ró¿nic ¿yczysz
sobie, by ten plik zosta³ wczytany. W takim przypadku, najczêœciej operacja ta mo¿e
zostaæ wykonana, jednak w oknie MaxWindow mog¹ pojawiæ siê informacje o pewnych b³êdach. W trakcie ³adowania takiego pliku, MaWe próbuje usun¹æ zawarte
w nim ró¿nice pomiêdzy wersj¹ z której dany plik pochodzi a wersj¹ do której jest
wczytywany, tote¿ po zapisaniu takiego pliku na dysk i powtórnej próbie jego wczytania ani powy¿szy komunikat, ani lista b³êdów w MaxWindow nie powinna ju¿ wiêcej
siê pojawiæ.

W przypadku, gdy ³adowany plik konfiguracyjny Playback
Setting (przechowuj¹cy stan wszystkich obiektów interfejsu u¿ytkownika) zawiera jakiekolwiek dane na temat
ostatnio uruchamianych plug-inów MaWe, koniecznym
jest by owe plug-iny zosta³y za³adowane zanim sam plik
konfiguracyjny zostanie wczytany. W zwi¹zku z powy¿szym MaWe, nim wczyta Playback Settings, pyta czy ma
za³adowaæ wskazane we wczytywanym pliku konfiguracyjnym plug-iny. OdpowiedŸ negatywna wstrzyma ³adowanie plug-inów, generuj¹c szereg informacji o b³êdach
w oknie MaxWindow, ale sam plik konfiguracyjny zostanie oczyszczony z danych dot. plug-inów i podczas kolejnego uruchomienia omówiona sytuacja nie wyst¹pi.

okno mp3info – ró¿ne aspekty odtwarzania dŸwiêku za³adowanego w ca³oœci do pamiêci RAM
Okno Mp3info pojawi sie, kiedy klikniesz na jeden z przycisków symbolizuj¹cych klawisze w Oknie G³ównym MaWe. Okno „info” zawiera szereg obiektów (przycisków, suwaków,
pokrête³) umo¿liwiaj¹cych wszechstronn¹ kontrolê nad procesem odtwarzania dŸwiêku za³adowanego do tego modu³u. Niektóre z tych przycisków posiadaj¹ w³asne skróty
klawiszowe, a niemal wszystkie obiekty interfejsu u¿ytkownika w tym oknie mo¿na przyporz¹dkowaæ (a co za tym idzie – sterowaæ) za pomoc¹ urz¹dzeñ MIDI (zob.: Modu³ MIDI).
Stan wszystkich parametrów okna mp3info jest na bie¿¹co zapisywany w pliku “Playback Settings”.
Jeœli klikniesz na ten przycisk
poni¿sze okno pojawi siê na ekranie
Tym skalujesz podgl¹d dŸwiêku
To pole wskazuje aktualnie odtwarzane miejsce

Klikaj¹c na to rozszerzysz zaznaczony
fragment pliku na ca³¹ szerokoœæ okna info

Waveform Display zawiera graficzny podgl¹d wczytanego dŸwiêku. S³u¿y miêdzy innymi do tego, by za
pomoc¹ myszy wskazaæ fragment do odtworzenia
D³ugoœæ zaznaczenia (w sekundach)

Miejsce pocz¹tku zaznaczenia
(w sekundach). Mo¿na tê wartoœæ
zmieniæ w tym oknie tak za pomoc¹
myszy jak i klawiatury komputera
Klikniêcie na ten przycisk spowoduje
pokazanie na podgl¹dzie ca³ego pliku
dŸwiêkowego wraz jednoczesnym zaznaczeniem ca³oœci
Tu okreœlasz, czy suwak „Move”
ma dzia³aæ na obszarze ca³ego
pliku dŸwiêkowgo (W) czy widzianego na powy¿szym podgl¹dzie
fragmentu (S)

Fade In i Fade Out. Litera oznacza kszta³t krzywej fade (s to
sinusoidalna, e to wyk³adnicza). Liczba wskazuje d³ugoœæ fade
w milisekundach. Mo¿esz za pomoc¹ myszy lub klawiatury okreœliæ inny kszta³t i d³ugoœæ trwania fade dla pocz¹tku i koñca pliku
Czas trwania t³umienia wyg³adzaj¹cego pomiêdzy koñcem a pocz¹tkiem pêtli.
Wartoœæ ta powinna byæ przynajmniej dwukrtonoœci¹ parametru Signal Vector
programu MaxMSP (definiowanego w oknie DSP Status). W przeciwnym
wypadku mog¹ powstawaæ s³yszalne trzaski na z³¹czeniu pêtli. Szczególowe
omówienie tego zagadnienia znajduje siê w rozdziale “Nowe mo¿liwoœci”

*) zob. rozdzia³ „Nowe mo¿liwoœci”

Tym suwakiem mo¿esz ³atwo przesuwaæ
zaznaczony fragment pliku (tak¿e podczas
odtwarzania)
Tu znajduje siê nazwa odtwarzanego pliku

Ten przycisk powoduje powtórne za³adowanie pliku z dysku. Mo¿e byæ on
przydatny wtedy, gdy plik po raz pierwszy
nie za³adowa³ siê poprawnie lub gdy
*) zob. rozdzia³ „Nowe mo¿liwoœci” chcemy przywróciæ jego oryginalny stan
np. po wykonaniu normalizacji

WskaŸnik aktywnoœci pêtli

Ta dioda œwieci siê, kiedy plik jest odtwarzany
Regulator poziomu g³oœnoœci dla tego pliku
Generator Obwiedni dla tego dŸwiêku
(nie wystêpuje w wersjach Tiny, MulTiny i Lite)

Regulator prêdkoœci odtwarzania.
Pozwala na p³ynn¹ zmianê prêdkoœci
odtwarzania, a tak¿e odtwarzanie do
ty³u, tak¿e ze zmienn¹ prêdkoœci¹

Tu okreœlasz sposób dzia³ania myszy w oknie waveform:
„select” – klikaj¹c mysz¹ definiujesz zaznaczenie
„loop” – klikaj¹c mysz¹ przemieszczasz zaznaczenie
„move” – przemieszczasz zawartoœæ okna (jeœli pokazuje
ono tylko fragment ca³ego pliku dŸwiêkowego)
Miejsce koñca zaznaczonego fragmentu (w sekundach). Jeœli
chcesz zmieniæ pozycjê koñca zaznaczenia, mo¿esz zrobiæ to
tak¿e w tym oknie – tak za pomoc¹ myszy jak i klawiatury

Klawisz MaWe
oraz kana³ audio

Plug-in menu. Zawiera nazwy wejœæ
do plug-inów, które zosta³y uprzednio
za³adowane do Plug-in Managera

Za pomoc¹ tego prze³¹cznika mo¿esz wskazaæ, który z parametrów
bêdzie przyporz¹dkowany controllerowi MIDI w Module MIDI:
m – przemieszczenie zaznaczenia, s – pocz¹tek zaznaczenia,
e – koniec zaznaczenia

Zaznaczony fragment pliku:
mo¿e zostaæ odtworzony jednokrotnie lub w pêtli

W tym polu numerycznym mo¿esz ustawiæ
poziom normalizacji (1. = 0 dB). Aby wykonaæ
proces normalizacji musisz nastêpnie klikn¹æ
na przycisk powy¿ej

Relatywny (liczony od pocz¹tku
zaznaczenia) czas odtwarzania
pliku (w sekundach)

Bezwzglêdna, a wiêc liczona od pocz¹tku pliku,
pozycja odtwarzania tego dŸwiêku
*) zob. rozdzia³ „Nowe mo¿liwoœci”

Ten przycisk ustawia prêdkoœæ
odtwarzania na wartoœæ = 1.

Ten prze³¹cznik pozwala wybraæ jeden z dwóch
sposobów wyœwietlania czasu odtwarzania
dŸwiêku. Jeœli jest wy³¹czony – pokazuje czas
wewnêtrzny pliku, co oznacza, ¿e bez wzglêdu
na tempo odtwarzania pliku 1 sekunda pliku
audio bêdzie zawsze pokazywana jako 1 sek.
W przeciwnym razie (prze³¹cznik aktywny)
wskaŸnik pokazuje czas rzeczywisty odtwarzania, a wiêc bez wzglêdu na tempo odtwarzania
pliku 1 sekunda czasu realnego bedzie odmierzana jako 1 sekunda.

Panel Sterowania.
Pozwala na dostêp do
podstawowych funkcji
MaWe za pomoc¹ myszy.
Wszystkie te funkcje s¹
tak¿e osi¹galne dziêki
poprzez skróty klawiaturowe (zob. s. 2 i 3)

WskaŸnik szybkoœci odtwarzania.
Prêdkoœæ odtwarzania do przodu wskazywana jest przez liczbê koloru
czerwonego. Prêdkoœæ odtwarzania do ty³u pokazuje liczba niebieska

Tu wybierzesz, który z dŸwiêków
przypisany danemu klawiszowi MaWe
zostanie „dowi¹zany” do tego dŸwiêku

Mechanizm dowi¹zywania. Pozwala ustaliæ zale¿noœæ uruchomienia odtwarzania
jednego dŸwiêku od pozycji odtwarzania innego. Okreœla siê to przez wybranie,
który dŸwiêk ma zostaæ uruchomiony w jakim czasie po starcie lub zatrzymaniu
odtwarzania dŸwiêku za³adowanego do tego klawisza MaWe. Mo¿liwe jest tak¿e
zdefiniowanie „sprzê¿enia zwrotnego” w dowi¹zywaniu dŸwiêków, co oznacza,
¿e dŸwiêk mo¿e uruchamiaæ samego siebie, lub dwa dŸwiêki mog¹ wywo³ywaæ siê
nawzajem. Efekt ten mo¿e byæ szczególnie u¿yteczny przy tworzeniu d³u¿szych
sekwencji bazuj¹cych na repetycjach.

Tu okreœlisz czas (w ms) i punkt odniesienia (pocz¹tek
lub koniec odtwarzania pliku dŸwiêkowego) wyznaczaj¹ce
moment uruchomienia odtwarzania dŸwiêku dowi¹zanego
Wartoœci dodatnie oznaczaj¹ opóŸnienie („delay”) zaœ
ujemne – wyprzedzenie „advance”
Parametr okreœla sposób odmierzania czasu do uruchomienia dŸwiêku
dowi¹zanego. “Delay” oznacza tu, ¿e czas ów bêdzie liczony od startu
lub zatrzymania dŸwiêku g³ównego, zaœ “advance” oblicza czas jaki
pozosta³ do zakoñczenia odtwarzania dŸwiêku g³ównego. Z przyczyn
oczywistych opcja „advance” w przypadku trybu „start” nie jest mo¿liwa

Prze³¹cznik trybu odtwarzania. Prostok¹t jest wype³niony kolorem czerwonym
oznacza tryb “switch” dla tego klawisza MaWe, co oznacza, ¿e pojedyncze
wciœniêcie klawisza uruchamia odtwarzanie/pêtlê/pauzê a kolejne wciœniêcie
klawisza MaWe odtwarzanie/pêtlê/pauzê wy³¹cza. W przypadku klikniêcia na
ten czerwony prostok¹t, jego wype³nienie znika, co oznacza, ¿e dany klawisz
MaWe znajduje siê w trybie „button”, który dzia³a w ten sposób, ¿e póki klawisz MaWe jest wciœniêty, póki wykonywane jest odtwarzanie/pêtla/pauza.
Zwolnienie klawisza MaWe spowoduje zatrzymanie odtwarzania/pêtli/pauzy.
Opcje te mo¿na tak¿e ustawiæ globalnie w oknie ProgramOptions.
Prze³¹czniki trybu „Global”. W³¹czony powoduje, ¿e dŸwiêk przypisany temu
klawiszowi MaWe zostanie objêty okreœlon¹ operacj¹ globaln¹, a co za tym
idzie, zareaguje odpowiednio na wciœniêcie w³aœciwego przycisku Global
(np. Global Play/Stop, Global Loop lub Global Pause). Porównaj tak¿e opis
klawiszy „Globals” na stronie 2.
Maksymalna d³ugoœæ opóŸnienia (lub wyprzedzenia).
Okreœla tak¿e skalê odniesienia do wartoœci controllera MIDI
w przypadku przyporz¹dkowania tego¿ za pomoc¹ Modu³u MIDI.
Mo¿na j¹ zmieniæ za pomoc¹ myszy lub klawiatury komputera

aiff1info i CDX1info – czyli jak odtwarzaæ i nagrywaæ pliki dŸwiêkowe na twardym dysku komputera
Zadaniem aiff1info jak i CDX1info jest odtwarzanie nieskompresowanych plików dŸwiêkowych (takich jak aiff czy wav) prosto z twardego dysku. System OS X oraz Windows XP
traktuj¹ œcie¿ki z p³yt CD tak samo jak zwyk³e pliki audio, tote¿ w obecnej wersji MaWe mo¿na ³adowaæ œcie¿ki CD tak do odtwarzacza aiff jak i CD. Jedynie w wersji MaWe dla OS 9,
w której MaxMSP u¿ywa innych procedur dla odtwarzania p³yt CD, Modu³ CD jest przeznaczony wy³¹cznie do odtwarzania œcie¿ek audio CD, podczas gdy Modu³ REC gra (lub
nagrywa) wy³¹cznie pliki audio z dysku twardego. Ponadto w MaWe OS X i Windows XP tak odtwarzacz aiff1info jak i CD1info potrafi nagrywaæ dŸwiêk z wejœcia karty audio
komputera. Natychmiast po zakoñczeniu nagrania (gdy tylko wciœniesz ponownie przycisk [record] lub kombinacje [ctrl]-klawisz) nagrany plik jest automatycznie przyporz¹dkowywany danemu klawiszowi MaWe i jest gotowy do odtworzenia.
Length of fade between loop repetitions (ms). This should equal to
at least doubled size of current Signal Vector (which is to see
in DSP Status). Otherwise this will result in clicks while selection
is repeated. All details you can find in the Chapter “New features”

Jeœli klikniesz na ten przycisk
poni¿sze okno pojawi siê na ekranie
Za pomoc¹ tego prze³¹cznika mo¿esz wskazaæ,
który z parametrów
bêdzie przyporz¹dkowany
controllerowi MIDI
w Module MIDI:
m – przemieszczenie
zaznaczenia,
s – pocz¹tek zaznaczenia,
e – koniec zaznaczenia

Miejsce pocz¹tku zaznaczenia
(w sekundach). Mo¿na tê wartoœæ
zmieniæ w tym oknie tak za pomoc¹
myszy jak i klawiatury komputera

Relatywny (liczony od pocz¹tku
zaznaczenia) czas odtwarzania
pliku (w sekundach)

Zaznaczony fragment pliku:
mo¿e zostaæ odtworzony jednokrotnie lub w pêtli
D³ugoœæ zaznaczenia (w sekundach)
Miejsce koñca zaznaczonego fragmentu (w sekundach). Jeœli
chcesz zmieniæ pozycjê koñca zaznaczenia, mo¿esz zrobiæ to
tak¿e w tym oknie – tak za pomoc¹ myszy jak i klawiatury
Bezwzglêdna, a wiêc liczona od pocz¹tku pliku,
pozycja odtwarzania tego dŸwiêku
Ca³kowita d³ugoœæ pliku w sekundach

*) zob. rozdzia³ „Nowe mo¿liwoœci”
Ten prze³¹cznik pozwala wybraæ jeden z dwóch
sposobów wyœwietlania czasu odtwarzania
dŸwiêku. Jeœli jest wy³¹czony – pokazuje czas
wewnêtrzny pliku, co oznacza, ¿e bez wzglêdu
na tempo odtwarzania pliku 1 sekunda pliku
Generator Obwiedni
audio bêdzie zawsze pokazywana jako 1 sek.
dla tego dŸwiêku
W przeciwnym razie (prze³¹cznik aktywny)
(nie wystêpuje w wersjach
wskaŸnik pokazuje czas rzeczywisty odtwarzaTiny, MulTiny i Lite)
nia, a wiêc bez wzglêdu na tempo odtwarzania
pliku 1 sekunda czasu realnego bedzie odmie- Plug-in menu. Zawiera nazwy wejœæ
rzana jako 1 sekunda.
do plug-inów, które zosta³y uprzednio
za³adowane do Plug-in Managera

To pole wskazuje aktualnie odtwarzane miejsce
Napis REC zapala siê na czerwono wtedy, gdy dŸwiêk
w tym playerze jest aktualnie nagrywany do pliku
WskaŸnik aktywnoœci pêtli
Ta dioda œwieci siê, kiedy plik jest odtwarzany
Tu znajduje siê nazwa odtwarzanego pliku
Regulator poziomu g³oœnoœci dla tego pliku
*) zob. rozdzia³ „Nowe mo¿liwoœci”

Ten przycisk ustawia prêdkoœæ
odtwarzania na wartoœæ = 1.

Regulator prêdkoœci odtwarzania.
Pozwala na p³ynn¹ zmianê prêdkoœci
odtwarzania, a tak¿e odtwarzanie do
ty³u, tak¿e ze zmienn¹ prêdkoœci¹

Panel Sterowania.
Pozwala na dostêp do
podstawowych funkcji
MaWe za pomoc¹ myszy.
Wszystkie te funkcje s¹
tak¿e osi¹galne dziêki
poprzez skróty klawiaturowe (zob. s. 2 i 3)

WskaŸnik szybkoœci odtwarzania.
Prêdkoœæ odtwarzania do przodu wskazywana jest przez liczbê koloru
czerwonego. Prêdkoœæ odtwarzania do ty³u pokazuje liczba niebieska
Prze³¹cznik trybu odtwarzania. Prostok¹t jest wype³niony kolorem czerwonym
oznacza tryb “switch” dla tego klawisza MaWe, co oznacza, ¿e pojedyncze
wciœniêcie klawisza uruchamia odtwarzanie/pêtlê/pauzê a kolejne wciœniêcie
klawisza MaWe odtwarzanie/pêtlê/pauzê wy³¹cza. W przypadku klikniêcia na
ten czerwony prostok¹t, jego wype³nienie znika, co oznacza, ¿e dany klawisz
MaWe znajduje siê w trybie „button”, który dzia³a w ten sposób, ¿e póki klawisz MaWe jest wciœniêty, póki wykonywane jest odtwarzanie/pêtla/pauza.
Zwolnienie klawisza MaWe spowoduje zatrzymanie odtwarzania/pêtli/pauzy.
Opcje te mo¿na tak¿e ustawiæ globalnie w oknie ProgramOptions.

Mechanizm dowi¹zywania. Pozwala ustaliæ zale¿noœæ uruchomienia odtwarzania
jednego dŸwiêku od pozycji odtwarzania innego. Okreœla siê to przez wybranie,
który dŸwiêk ma zostaæ uruchomiony w jakim czasie po starcie lub zatrzymaniu
odtwarzania dŸwiêku za³adowanego do tego klawisza MaWe. Mo¿liwe jest tak¿e
zdefiniowanie „sprzê¿enia zwrotnego” w dowi¹zywaniu dŸwiêków, co oznacza,
¿e dŸwiêk mo¿e uruchamiaæ samego siebie, lub dwa dŸwiêki mog¹ wywo³ywaæ siê
nawzajem. Efekt ten mo¿e byæ szczególnie u¿yteczny przy tworzeniu d³u¿szych
sekwencji bazuj¹cych na repetycjach.

Prze³¹czniki trybu „Global”. W³¹czony powoduje, ¿e dŸwiêk przypisany temu
klawiszowi MaWe zostanie objêty okreœlon¹ operacj¹ globaln¹, a co za tym
idzie, zareaguje odpowiednio na wciœniêcie w³aœciwego przycisku Global
(np. Global Play/Stop, Global Loop lub Global Pause). Porównaj tak¿e opis
klawiszy „Globals” na stronie 2.

Tu wybierzesz, który z dŸwiêków
przypisany danemu klawiszowi MaWe
zostanie „dowi¹zany” do tego dŸwiêku
Tu okreœlisz czas (w ms) i punkt odniesienia (pocz¹tek
lub koniec odtwarzania pliku dŸwiêkowego) wyznaczaj¹ce
moment uruchomienia odtwarzania dŸwiêku dowi¹zanego
Wartoœci dodatnie oznaczaj¹ opóŸnienie („delay”) zaœ
ujemne – wyprzedzenie „advance”

Maksymalna d³ugoœæ opóŸnienia (lub wyprzedzenia).
Okreœla tak¿e skalê odniesienia do wartoœci controllera MIDI
w przypadku przyporz¹dkowania tego¿ za pomoc¹ Modu³u MIDI.
Mo¿na j¹ zmieniæ za pomoc¹ myszy lub klawiatury komputera

Parametr okreœla sposób odmierzania czasu do uruchomienia dŸwiêku
dowi¹zanego. “Delay” oznacza tu, ¿e czas ów bêdzie liczony od startu
lub zatrzymania dŸwiêku g³ównego, zaœ “advance” oblicza czas jaki
pozosta³ do zakoñczenia odtwarzania dŸwiêku g³ównego. Z przyczyn
oczywistych opcja „advance” w przypadku trybu „start” nie jest mo¿liwa

Nowe mo¿liwoœci
Ró¿ne typy modu³ów sterowania panoram¹ dŸwiêku
Zwyk³y panel stereofoniczny
kieruj¹cy dŸwiêk na pierwsze
2 wyjœcia karty dŸwiêkowej

Panel stereofoniczny z mo¿liwoœci¹
wyboru dowolnych dwóch wyjœæ karty
dŸwiêkowej. Przydatny w przypadku
korzystania z kart wielokana³owych

Panel umo¿liwiaj¹cy precyzyjne okre- Klikaj¹c na ten przycisk uzyskujesz
œlenie miejsca dŸwiêku w przestrzeni dostêp do tego panelu
wielokana³owej (obs³uguje max.
8 g³oœników)

Poruszaj¹c tym punktem za pomoc¹ myszy
okreœlasz pozycjê
dŸwiêku w dwuwymiarowej przestrzeni
sali

Typ ten wystêpuje w wariantach MaWe LITE i TINY
Ten wariant znajdziesz w MaWe:
Heavy Duty, MulTiny i MINI

Wystêpuje w 8-kana³owych odmianach
MaWe: Heavy Duty [8-ch],
MulTiny [8-ch] and MINI [8-ch]

Nowe, drobne ale u¿yteczne usprawnienia obecne w niektórych
oknach MaWe
Jeœli jesteœ doœwiadczonym u¿ytkownikiem MaWe, w obecnej wersji tego programu
mog³o Ciê zaskoczyæ pojawienie siê nowych elementów graficznych (ikonek) w niektórych okienkach (szczególnie zaœ w tzw. „player-ach”). Poni¿ej znajdziesz szczegó³owe wyjaœnienie ich zastosowania.
Wiele okienek w MaWe mo¿e byæ obecnie powiêkszanych lub zmniejszanych pokazuj¹c/ukrywaj¹c rzadziej
u¿ywane funkcje. S³u¿y do tego ikonka z dziwna, zielon¹ strza³ka z oczami. Po klikniêciu, zamienia siê ona
w odwrócon¹ strza³kê czerwon¹, jednoczeœnie powoduj¹c wyd³u¿enie siê okna o dolny, zawieraj¹cy dodatkowe funkcje, panel. To czy dane okienko jest wyd³u¿one czy nie jest tak¿e zapamiêtywane przez MaWe.
Klikniêcie na tê ikonkê otwiera wyjœcie audio
z okna tego playera do Pitch-to-MIDI Convertera
(dok³adniejszy opis dzia³ania konwertera znajduje
siê na nastêpnej stronie). 8 klawiszy w ka¿dym
wariancie MaWe zosta³o wyposa¿onych w tê opcjê
i s¹ to: A, S, D i F jeœli chodzi o odtwarzacze z okna g³ównego (tzw. RAM-Players) oraz 1, 2, 3, 4
spoœród tzw. Hard Disk Players
MaWe zapamiêtuje pozycjê wiêkszoœci w³asnych okienek i przy
ponownym starcie programu umieszcza je dok³adnie w tych samych miejscach, w których siê znajdowa³y momencie poprzedniego zamkniêcia programu. MaWe potrafi tak¿e zapamiêtaæ czy
chcesz, by dane okno pozostawa³o otwarte przy kolejnym uruchomieniu programu. Aby poinformowaæ o tym MaWe musisz w danym okienku znaleŸæ ikonkê symbolizuj¹c¹ niebieski kosz na œmiecie i klikaj¹c na niego zamieniæ go w ikonkê pinezki. Jeœli do tego
w Program Options opcja „Open ‘info’ windows after loading audio
files” pozostaje w³¹czona, to wszystkie okienka z w³¹czon¹ „pinezk¹”
automatycznie otworz¹ siê przy nastêpnym starcie MaWe
Przycisk ten okreœla co MaWe powinien zrobiæ w przypadku,
gdy zaznaczysz w oknie Playera fragment pliku do odtworzenia.
Jeœli przycisk jest w stanie aktywnym (jak na rysunku na dole
– zó³ty trójk¹t na tle zaznaczenia), wtedy MaWe natychmiast
po dokonaniu przez Ciebie wyboru fragmentu pliku, rozpocznie
jego odtwarzanie. W przypadku, gdy przycisk jest nieaktywny
(niebieski prostok¹t na pierwszym planie), po zaznaczeniu przez
Ciebie nowego fragmentu MaWe nie podejmie ¿adnej akcji.

Ten czynnik okreœla akustyczn¹ separacjê poszczególnych kana³ów audio. Jego wartoœæ wy¿sza ni¿ 2 powoduje, ¿e dŸwiêk kierowany na
obrze¿a przestrzeni „ucieka” du¿o szybciej ni¿
normalnie. Parametr = 1 oznacza liniowy (a wiêc
równomierny) ruch dŸwiêku w przestrzeni

Za pomoc¹ tych trzech przycisków mo¿esz przy-

porz¹dkowaæ ruch tego dŸwiêku w przestrzeni
ruchowi kursora myszy po ca³ym ekranie komputera. „Direct Mouse Assignement” w³¹cza/

Mo¿na tak¿e przyporz¹dkowaæ sterowanie miejscem dŸwiêku w przestrzeni dwóm controllerom MIDI (jeden dla
wspó³rzêdnej horyzontalnej drugi –
wertykalnej.
Nim to uczynisz (korzystaj¹c z funkcji
Learn w Module MIDI) musisz
ustawiæ literê H w celu powi¹zania
controllera MIDI z wartoœci¹ wspó³rzêdnej poziomej (X) a nastêpnie wybraæ V dla przyporz¹dkowania kolejnego
controllera MIDI wspó³rzêdnej pionowej (Y) oraz (jeœli tego chcesz) zaznaczyæ na jasnozielonych polach obok
kwadratu przestrzeni dŸwiekowej
zakres dzia³ania controllerów MIDI.
Powy¿sze pola bêd¹ tak¿e wskazywa³y zakres dzia³ania funkcji [random]
omówionej poni¿ej.
Przycisk [RND] uruchamia generator losowej
pozycji dŸwiêku w przestrzeni dwuwymiarowej. Powy¿ej mo¿na okreœliæ zakres dzia³ania
generatora [RND], a poni¿ej czêstotliwoœæ
generowania kolejnych kroków (1/sec)

/wy³¹cza tê funkcjê dla danego dŸwiêku,
„Right-to-Left” powoduje odwrotne przyporz¹dkowanie horyzontalne (ruch myszy
w lewo powoduje ruch dŸwiêku w prawo),
a opcja „Upside-Down” odwraca relacjê
wertykaln¹
Aby zapewniæ mo¿liwoœæ jak najpe³niejszego sterowania przestrzeni¹ dla ró¿nych modeli przestrzennych i ró¿nych typów kart dŸwiêkowych, warianty MaWe
8-ch zosta³y wyposa¿one w modu³ “Space Matrix”, którego zadaniem jest przyporz¹dkowanie „fizycznym” wyjœciom audio karty dŸwiêkowej (okreœlonym na
krawêdzi pionowej matrycy za pomoc¹ numerów 1–8) „logicznych” kana³ów
MaWe (wystêpuj¹cych na linii poziomej matrycy w postaci oznaczeñ literowych,
gdzie LF = Left Front, CB = Center Back, RM = Right Middle etc.). Aby dostaæ
siê do okna SpaceMatrix musisz klikn¹æ na szary przycisk widoczny pod literami
„L”/„R” w Oknie G³ównym (Main Window) MaWe
Przyciski typowych ustawieñ dla przestrzeni 2-, 4- i 8-kana³owej.
Zwróæ uwagê, ¿e im wiêksza iloœæ wyjœæ audio aktywnych w tym
module, tym wiêksze obci¹¿enie procesora. Dlatego te¿ nie ma
sensu aktywowaæ tutaj wiêkszej iloœci kana³ów audio ni¿ fizyczna iloœæ wyjœæ karty dŸwiêkowej podpiêtej do komputera
Mo¿esz tak¿e zdefiniowaæ w³asny model przestrzeni dŸwiêkowej.
Aby to uczyniæ, najpierw wybierz preset „own” z listy znajduj¹cej
siê obok matrycy, po czym okreœl przyporz¹dkowania logicznych
wyjœæ MaWe fizycznym wyjœciom karty dŸwiêkowej. Istnieje mo¿liwoœæ przyporz¹dkowania wielu kana³ów MaWe jednemu wyjœciu
karty audio i na odwrót. Jeœli chcesz, by ustawienie to zosta³o
zapamiêtane i przy ponownym uruchomieniu MaWe automatycznie
przywo³ane po wciœniêciu przycisku „own”, musisz dodatkowo,
po zakoñczeniu definiowania w³asnej konfiguracji przestrzeni
dŸwiêkowej, wcisn¹æ przycisk [Store]

Pitch-to-MIDI Converter
Uwaga:
zanim zdecydujesz siê skorzystaæ z wbudowanego w MaWe Pitch-to-MIDI Convertera, musisz pobraæ i zainstalowaæ darmowy obiekt [fiddle~]
autorstwa Miller Pucketta i Teda Appela dostêpny pod nastêpuj¹cymi adresami: http://www-crca.ucsd.edu/~tapel/fiddle1.2.sit (wersja dla Max OS X)
oraz http://www.akustische-kunst.org/maxmsp/download/fiddle~1.2.zip (wersja dla Max WinXP)
W MaWe istniej¹ dwa sposoby wys³ania
dŸwiêku do Pitch-to-MIDI Convertera:
1) poprzez otworzenie odpowiedniej
„szyny”, klikaj¹c na ikonkê:
znajduj¹c¹ siê w okienku „info” ka¿dego z oœmu
nastepuj¹cych „playerów” : A, S, D, F,
1, 2, 3, 4.

Tutaj w³¹czasz [On]. Pitch-to-MIDI-Converter. Dlaczego nie jest on w³¹czony automatycznie przez ca³y czas pracy w MaWe?
Poniewa¿ modu³ Convertera potrzebuje do
swoich dzia³añ od 4-8 % mocy procesora,
tak wiêc jeœli nie masz zamiaru go u¿ywaæ,
nie ma sensu dodatkowo obci¹¿aæ procesor
ja³owym dzia³aniem tego modu³u

2) przekierowanie sygna³u audio bezpoœrednio z wejœcia karty dŸwiêkowej
komputera poprzez wciœniêcie przycisku
[Ext. Audio] znajduj¹cego siê w oknie
konwertera.

Poziom Sygna³u Wewnêtrznego
– suwak i wskaŸnik.
S³u¿¹ ustawianiu i kontroli poziomu dŸwiêku
wchodz¹cego do konwertera z wewnêtrznej
szyny MaWe (czyli z „playerów”)

Modu³ Pitch-to-MIDI Converter zosta³
zaprojektowany by rozpoznawaæ i zamieniaæ na stosowne komunikaty MIDI
podstawow¹ wysokoœæ dŸwiêku w jednog³osowych strukturach melodycznych.
Fragmenty wielog³osowe tak¿e mog¹
zostaæ poddane analizie za pomoc¹ tego
modu³u, ale uzyskany rezultat mo¿e okazaæ siê daleki od oczekiwanego i mieæ
raczej chaotyczny przebieg. Tak¿e
analiza dŸwiêków o charakterystyce
nieharmonicznej, b¹dŸ z dominuj¹cym
pasmem szumowym, mo¿e daæ w wyniku niew³aœciwe rezultaty

Wciœniêcie tego przycisku w³¹cza/wy³¹cza
przekazywanie do konwertera dŸwiêku
z wejœcia karty dŸwiêkowej
Poziom Sygna³u z Wejœcia Zewnêtrznego
– suwaki i wskaŸniki.
Panel ten s³u¿y do sterowania poziomem sygna³u wchodz¹cego do konwertera z zewnêtrznego
wejœcia audio
Numer wejœcia karty dŸwiêkowej, z której jest przekierowywany dŸwiêk do
Pitch-to-MIDI Convertera

Wynik analizy dŸwiêku w postaci komunikatów MIDI Note-on/off mo¿e zostaæ przes³any z konwertera tak¿e bezpoœrednio na wyjœcie MIDI komputera. W tej czêœci okna
konwertera mo¿esz zdecydowaæ czy tego chcesz (zmieniaj¹c [Off] na [On]), a jesli tak,
to do którego urz¹dzenia MIDI i na jakim kanale MIDI pojawi¹ siê w/w komunikaty
wygenerowane przez konwerter
Jeœli jakakolwiek nuta MIDI wys³ana z konwertera do syntezatora „zawiesi siê”
(po wys³aniu „Note-on” dla tej nuty, konwerter „zapomni” wys³aæ jej „Note-off”,
mo¿na zamkn¹æ/wy³¹czyæ j¹ w dowolnym momencie wciskaj¹c przycisk znajduj¹cy siê pod napisem [Send to MIDIOut]

Uwaga:
Konwerter mo¿e dzia³aæ niepoprawnie w trybie 3. sposobu dzielenia czasu procesora
(A Compromise between Latency... w opcji „CPU Task Time Sharing” w oknie ProgramOptions)
oraz w trybie 4. (Higher Latency... w tej samej opcji).
Najni¿sza wysokoœæ dŸwiêku, jak¹ Pitch-to-MIDI-Converter potrafi rozpoznaæ to oko³o
108 Hz (co odpowiada mniej wiêcej nucie
MIDI o wartoœci 45 lub wysokoœci A1).
W nazewnictwie muzycznym bêdzie to
nuta „a wielkie”. DŸwiêki ni¿sze ni¿ podana wysokoœæ minimalna, albo nie bêd¹ rozpoznawane wcale, albo w wyniku analizy
pojawi siê ich najbli¿sza najsilniejsza harmoniczna (a wiec oktawa, duodecyma itp.)

Dzia³anie konwertera polega na próbkowaniu dŸwiêku na wejœciu i odgadywaniu w wyniku procesu analizy, jego podstawowej sk³adowej harmonicznej. Jednakowo¿ dosyæ czêsto sk³adowa ta traci – na bardzo
krótkich odcinkach czasu – swoj¹ si³ê lub zmienia nieznacznie swoj¹
czêstotliwoœæ (co najczêœciej nie wp³ywa na zmianê wra¿eniowej, ogólnej wysokoœci dŸwiêku). A¿eby zmniejszyæ efekt „tremola” powstaj¹cy
przy konwersji na MIDI tego typu sygna³u, mo¿esz wyd³u¿yæ czas dla
okreœlenia uœrednionej wysokoœci dŸwiêku (Estimation Time – w milisekundach). Ten parametr okreœla odcinek czasu, w trakcie którego
tylko jedna, najczeœciej wystêpuj¹ca wysokoœæ sk³adowej podstawowej,
zostanie wygenerowana jako rezultat analizy. Poœrednio parametr ten
okreœla te¿ „rozdzielczoœæ” pomiaru w domenie czasu, a co za tym idzie,
opoŸnienie i kwantyzacjê wynikowego strumienia danych MIDI
Wysokoœæ dŸwiêku rozpoznana przez konwerter mo¿e skakaæ od jednej
do kolejnej wartoœci. Jednak jeœli ten parametr zostanie w³¹czony [On]
– bêdzie ona „œlizgaæ siê” czy przemieszczaæ w ruchu pó³tonowym
pomiêdzy wysokoœciami powoduj¹c rodzaj portamenta czy glissanda.
Amplitude Threshold – konwerter rozpozna i wyœle na wyjœcie MIDI
wysokoœæ dŸwiêku tylko wtedy, kiedy jego amplituda bêdzie wiêksza
ni¿ podany parametr.
Vibrato Time – konwerter bêdzie ignorowa³ niewielkie zmiany wysokoœci dŸwiêku, jeœli tylko zmiany te bêd¹ krótsze ni¿ podany w ms czas
Min. Re-attack Time – najkrótszy czas, po którym pojawienie siê dŸwiêku
o tej samej co poprzedni wysokoœci zostanie rozpoznane jako repetycja
tej samej nuty (na wyjœciu MIDI pojawi siê nowy komunikat Note-on dla
nuty o tej samej co poprzednia wysokoœci

W tych trzech okienkach mo¿esz obserwowaæ aktualne dane z konwersji:
wysokoœæ dŸwiêku jako nuta MIDI i poni¿ej ta sama wysokoœæ w hercach
i w ostatnim okienku – g³oœnoœæ dŸwiêku wyra¿ona w wartoœciach MIDI
(tj. w skali od 0 do 127)

Ta mini-klawiatura pokazuje aktualnie rozpoznana wysokoœæ dŸwiêku.
¯ó³ty, pionowy wskaŸnik okreœla g³oœnoœæ rozpoznanego dŸwiêku.
Pamiêtaj, ¿e mo¿esz tak¿ê graæ na tej klawiaturze keyboard za pomoc¹
myszy. Wystarczy w tym celu klikn¹æ na dowolny z klawiszy tej graficznej
klawiatury. Klikniêcie w górn¹ czêœæ klawisza wygeneruje na wyjœciu MIDI
komputera komunikat [Note-On] z wiêksz¹ wartoœci¹ velocity (a wiêc zostanie zagrany g³oœniejszy dŸwiêk. Jeœli klikniesz na doln¹ czêœæ dowolnego
klawiszy tej klawiatury, wygenerowany zostanie dŸwiêk cichszy

Sterowanie zaawansowane: Modu³ MIDI umo¿liwiaj¹cy sterowanie funkcjami MaWe za pomoc¹ urz¹dzeñ MIDI oraz Event
Sequencer – modu³ rejestruj¹cy i odtwarzaj¹cy wiêkszoœæ akcji podejmowanych wewn¹trz MaWe
Normalnie Modu³ MIDI s³u¿y do przyporz¹dkowania pojedynczego klawisza MIDI
jednemu klawiszowi MaWe. Jest jednak tak¿e mo¿liwoœæ zdefiniowania zakresu
klawiszy MIDI, którym bêdzie odpowiada³ jeden klawisz MaWe. Aby takie przyporz¹dkowanie by³o mo¿liwe, nale¿y najpierw klikn¹æ na przycisk [Sngle] zmieniaj¹c napis na nim w [Rnge].
Przycisk [Erase] s³u¿y do kasowania pojedynczego, widocznego
w danym momencie przyporz¹dkowania klawisza MIDI

Lista przyporz¹dkowañ klawiszy MIDI do klawiszy MaWe
Z tej listy mo¿esz wybraæ które z urz¹dzeñ MIDI
pod³¹czonych do komputera bêdzie sterowaæ
funkcjami MaWe

Klikniêcie na ten przycisk powoduje wybranie tego samego urz¹dzenia
MIDI dla wszystkich modu³ów MaWe, w tym Action Managera oraz
VST Plug-in Docku. Mo¿esz tak¿e powi¹zaæ wszystkie menu wyboru
urz¹dzenia MIDI w³¹czaj¹c odpowiedni¹ opcjê w Program Options.
Trzy stany tego przycisku oznaczaj¹:
No MIDI – blokuje dostêp komunikatów MIDI do MaWe

W³¹czenie tej opcji („On”) powoduje, ¿e peda³ MIDI Sustain wciœniêty
wraz z klawiszem MIDI bêdzie uruchamia³ przyporz¹dkowany mu dŸwiêk
od razu w pêtli. Ponowne wciœniêcie kombinacji z peda³em Sustain bêdzie
tê pêtlê wy³¹czaæ. Znajduj¹ce siê obok pole liczbowe pozwala dowolnie
okreœliæ controller MIDI o jakim numerze ma powodowaæ powy¿sze.

Learn – powoduje, ¿e MaWe czeka na twoje dzia³ania w celu zapamiêtania
odpowiednich przyporz¹dkowañ. Aby dokonaæ przyporz¹dkowania klawisza
MIDI do klawisza MaWe wystarczy, jeœli w trybie Learn wciœniesz (w dowolnej kolenoœci) wybrany przez Ciebie klawisz z klawiatury MIDI i odpowiedni
klawisz na klawiaturze komputera. Taka kombinacja spowoduje zdefiniowanie
przyporz¹dkowania klawisza MIDI do wczytanego pod wybrany klawisz MaWe
pliku dŸwiêkowego. W podobny sposób (a wiêc poprzez wciœniêcie/poruszenie)
dowolnego controllera MIDI i wybranego suwaka MaWe mo¿esz dokonaæ przyporz¹dkowañ elementów interfejsu u¿ytkownika do komunikatów MIDI
typu Control Change.

Lista wszystkich controllerów MIDI przyporz¹dkowanych do suwaków
MaWe. Zielony przycisk obok pozwala na usuniêcie aktualnie wyœwietlanego przyporz¹dkowania
Ten przycisk w³¹cza przekierowanie komunikatów MIDI generowanych przez Pitch-to-MIDI-Converter do Modu³u MIDI. Zarówno w pozycji „Mode1” jak i „Mode2” wysokoœæ dŸwiêku rozpoznawana przez konwerter mo¿e sterowaæ MaWe poprzez odpowiednie przyporz¹dkowania dokonane uprzednio w Module MIDI. Jaka jest róznica
pomiêdzy Mode 1 i 2? Trudno to wyt³umaczyæ... s¹ to po prostu ró¿ne typy algorytmów rozpoznaj¹cych wysokoœæ dŸwiêku. Zastosuj je oba w praktyce – szybko dojdziesz
do tego, który lepiej siê sprawdza w jakich zastosowaniach. W nastêpnych wersjach
MaWe iloœæ trybów Pitch-to-MIDI-Convertera bêdzie siê prawdopodobnie zwiêkszaæ

Play – w tym trybie MaWe bêdzie realizowa³ wczeœniej dokonane przyporz¹dkowania. Jeœli poruszysz dowolny controller MIDI albo wciœniesz klawisz MIDI
skojarzony z okreœlonym suwakiem lub klawiszem MaWe – spowoduje to odpowiednio ruch tego suwaka lub uruchomienie odtwarzania pliku dŸwiêkowego
Klikniêcie na tê strza³kê ukazuje doln¹ czêœæ okna Modu³u MIDI
zawieraj¹c¹ tzw. „MIDI Picker”

Zestaw przycisków s³u¿¹cych zapamiêtywaniu
i wczytywaniu przyporz¹dkowañ Modu³u MIDI

No Velocity – w tym trybie dŸwiêki przyporz¹dkowane klawiszom MIDI
bêd¹ odtwarzane z ich oryginaln¹ g³oœnoœci¹, bez zwi¹zku z si³¹ nacisku na klawiszMIDI
Touch Sensitive – si³a nacisku na klawisz MIDI (velocity) bêdzie sterowaæ
poziomem g³oœnoœci (a wiêc suwakiem „Volume” danego playera MaWe

MIDI Picker – ka¿dy wchodz¹cy do Modu³u MIDI komunikat MIDI zostanie
wyœwietlony w tym okienku w postaci nastêpuj¹cego opisu: urz¹dzenie MIDI,
typ komunikatu MIDI, wartoœæ komunikatu MIDI (wysokoœæ dla nut, numer
controllera dla controllerów) oraz numer kana³u MIDI z/bez indeksu urz¹dzenia MIDI. Funkcja ta mo¿e byæ u¿yteczna nie tylko do celów Modu³u
MIDI, ale tak¿e jako uniwersalne narzêdzie do testowania urz¹dzeñ MIDI
podpiêtych do komputera

Event Sequencer potrafi nagrywaæ wszystkie operacje dokonywane na klawiszach, przyciskach, suwakach, pokrêt³ach i innych elementach steruj¹cych MaWe. Mo¿e tak¿e pracowaæ w trybie
dopisywania, a wiêc nagrywania kolejnej warstwy danych bez usuwania tej nagranej poprzednio. Mo¿na tak¿e nagraæ wiele warstw – jedna po drugiej – nagrywaj¹c w pêtli. Aby to zrobiæ nale¿y wykonaæ
pierwsze nagranie (zatrzymanie pierwszego nagrania wyznaczy automatycznie czas pêtli), po czym uruchomiæ kolejne nagrywanie po uprzednim wciœniêciu przycisku [Loop]. Czas d³ugoœci pêtli zostanie
wyœwietlony na zielonym liczniku a bie¿¹cy czas nagrania bêdzie zawsze widoczny na liczniku ¿ó³tym. Jeœli chcesz zakoñczyæ odtwarzanie/nagrywanie w pêtli równo z koñcem pêtli, musisz wcisn¹æ
podczas ostatniego przebiegu przycisk “Punch Out”, który zagwarantuje zatrzymanie siê nagrywania/odtwarzania dok³adnie w chwili osi¹gniêcia koñca pêtli.
Ostrze¿enie! W programie MaxMSP procesy audio maj¹ wy¿szy priorytet ni¿ procesy steruj¹ce (takie jak komunikaty MIDI czy przesy³anie danych z/do interfejsu u¿ytkownika). Ze wzglêdu na to, istnieje
powa¿ny problem utrzymania precyzyjnej synchronizacji transmisji i zapamiêtywania danych przez Event Sequencer, szczególnie w sytuacji, kiedy poprzez odtwarzanie plików audio czy u¿ycie pluginów uruchamiamy wiele procesów audio. Taka sytuacja mo¿e generowaæ odczuwalne opóŸnienie pomiêdzy kolejnymi repetycjami pêtli oraz konsekwentne spowalnianie ka¿dego nastêpnego nagrania.
A¿eby (niestety tylko czêœciowo) temu zapobiec mo¿esz wybraæ z menu znajduj¹cego siê w œrodkowej czeœci okna Event Sequencera opcje „best timing” zamiast opcji „better sound quality”, która
wymusi na Maxie wykonywanie zleceñ interfejsu u¿ytkownika równolegle z procesami obliczeniowymi dot. audio. Mimo to trzeba powiedzieæ to wyraŸnie – Event Sequencer nie jest profesjonalnym
narzêdziem do nagrywania wielu sekwencji danych w tym samym czasie. Jest jedynie rozwi¹zaniem prowizorycznym!
Punch Out w³¹czony spowoduje zatrzymanie odtwarzania/nagrywania dok³adnie w miejscu, okreœlonym przez koniec pierwszego
nagrania (a wiêc funkcja ta nie bêdzie dzia³aæ w przypadku wykonywania pierwszego nagrania!)

Panel Sterowania Event Sequencera
(mam nadziejê, ¿e nie wymaga on
bardziej szczegó³owych objaœnieñ :-)

Tu mo¿esz wybraæ pomiêdzy wiêksz¹ precyzj¹ synchronizacji
nagrywanych/odtwarzanych w Event Sequencerze zdarzeñ
a wysokim priorytetem (a wiêc odtwarzaniem bez zak³oceñ)
procesów audio. Oba te za³o¿enia nie mog¹ byæ, niestety zrealizowane jednoczeœnie na poziomie profesjonalnym w obecnej (4.5) wersji programu MaxMSP.
Pewnym rozwi¹zaniem mo¿e byæ dokonywanie nagrañ w trybie „best timing”, by póŸniej odtwarzaæ nagrane komunikaty
steruj¹ce MaWe w trybie „better sound quality”

Wciœniêcie przycisku [Loop] spowoduje restart nagrywania
(lub odtwarzania), chyba, ¿e zosta³ jednoczeœnie wciœniêty
przycisk [Punch Out] zatrzymuj¹cy odtwarzanie w miejscu
okreœlonym przez koniec pierwszego nagrania

Zielony licznik pokazuje i zapamiêtuje
czas nagrania pierwszej sekwencji

¯ó³ty licznik uruchamiany jest dla ka¿dego
nastêpnego nagrania

Te przyciski umo¿liwiaj¹ zapamietywanie, wczytywanie oraz
edycjê nagranych w Event Sequencerze sekwencji zdarzeñ
(sposób odczytywania i interpretacji zdarzeñ przedstawianych
w Sequence Editorze zosta³ omówiony na stronie nastêpnej)

Edytory i biblioteki

Jeœli w Event Sequencerze klikniesz przycisk „Edit Sequence” zobaczysz graficzna reprezentacjê nagranych wczeœniej zdarzeñ. Po otworzeniu edytora musisz dokonaæ pewnych
modyfikacji jego wygl¹du, a¿eby uzyskaæ ³atwiejszy dostêp do interesuj¹cych Ciê informacji. Po pierwsze nale¿y ustawiæ tzw. parametr X1 jako wyœwietlany na osi Y. Nastêpnie
w opcji „Chan” u góry okna edytora w³¹czyæ wyœwietlanie numerów kana³ów obok graficznej reprezentacji zdarzeñ. I w koñcu tak rozci¹gn¹æ okno edytora, by by³ widoczny dolny
zakres skali osi Y. Tam bowiem wiekszoœæ zdarzeñ MaWe bêdzie siê znajdowaæ. Uczyniwszy to zobaczysz numery okreœlaj¹ce typ zdarzenia (np.: 1 oznaczaæ bêdzie zdarzenie zwi¹zane
z klawiszem MaWe, t.j. start/stop, pêtla czy pauza, 2 – poziom g³oœnoœci odtwarzania dŸwiêku, 3 – jego panorama, 4 –szybkoœæ odtwarzania). Dane te okreœlane s¹ przez numer kana³u
oraz tzw. parametr X1 pokazywany na osi Y. Jeœli chcesz zobaczyæ, do których klawiszy (playerów) MaWe nale¿¹ poszczególne zdarzenia, musisz prze³¹czyæ podgl¹d „Chan” lub “X1”
na podgl¹d „Pitch”. Wiêkszoœæ operacji edycyjnych jakich mo¿esz dokonaæ w tym edytorze jest podobna do tych jakie oferuj¹ typowe sekwencery (przenoszenie, kopiowanie,
kasowanie zdarzeñ etc...), dlatego chcia³bym pomin¹æ wyjaœnianie tego zagadnienia tutaj.Jeœli chcia³byœ jednak wiedzieæ wiêcej o tym edytorze – spróbuj znaleŸæ i przestudiowaæ opis
obiektu [detonate] tak w Instrukcji do Maxa jak i w Max Reference.
A¿eby zobaczyæ zdarzenia u³o¿one wed³ug ich pochodzenia
(z poszczególnych „playerów”) nale¿y ustawiæ “Pitch” jako
“wartoœæ numeryczn¹” lub jako wyœwietlan¹ na osi Y

Zgodnie z pokazanym ustawieniem (“N”)
mo¿esz zobaczyæ numer okreœlaj¹cy typ
zdarzenia obok jego graficznej reprezentacji

Ustawienie wyœwietlania parametru X1
na osi Y u³atwia okreœlenie czy dany
parametr MaWe zwiêkszy³ czy zmniejszy³
swoj¹ wartoœæ

G³oœnoœæ (Volume) (2)
zwiêksza siê

Tu mo¿na zobaczyæ, ¿e pokrêt³o panoramy (3)
zosta³o skrêcone najpierw w prawo a póŸniej w lewo

Zwiêkszy³a siê Szybkoœæ
odtwarzania pliku (4)

Œlady informacji o u¿yciu
klawiszy MaWe (1). O tym,
czy zosta³ wciœniêty klawisz
startu odtwarzania, pêtli czy
pauzy dowiesz siê po zmianie
podgl¹du wartoœci parametru
X1 na pokazywan¹ w postaci
liczby obok symbolu zdarzenia
( „N”)

Tak w MaWe Full jak i w Lite odtwarzacze plików zosta³y zaopatrzone w Generator Obwiedni. Uruchamia siê go odpowiednim przyciskiem w oknie info danego
„playera”. Klikniêcie na ten przycisk otwiera graficzny edytor, w którym mozesz
poprzez wyznaczanie punktów za³amania okreœliæ wielopunktow¹ obwiedniê
steruj¹c¹ ogóln¹ g³oœnoœci¹ odtwarzania pliku (niezale¿nie od t³umika „Volume”
danego „playera”). Obwiednia ta dotyczyæ bêdzie ca³ego pliku dŸwiêkowego, a w
przypadku zaznaczenia jego fragmentu, bêdzie automatycznie przeskalowywana
do wielkoœci zaznaczonego fragmentu.

Tu znajdziesz informacjê, do którego klawisza MaWe
przyporz¹dkowane jest to okno Generatora Obwiedni

Tu mo¿esz wprowadziæ nazwê nowej biZapisywanie osobnych plików zawieraj¹cych blioteki. Po wciœniêciu klawisza [Enter],
poszczególne typy parametrów MaWe (naz- biblioteka zostanie zapisana na dysku
wy plików audio, stan wszystkich suwaków,
przyporz¹dkowania MIDI etc.) jest z pewnoœci¹ czynnoœci¹ ¿mudn¹ i k³opotliw¹. Zamiast
tego mo¿esz skorzystaæ z systemu kompleksowego zapisu (niemal) wszystkich danych
MaWe w postaci tzw. „biblioteki”. W rzeczywistoœci jedn¹ „bibliotekê” stanowi zestaw
kilku plików o tej samej nazwie i ró¿nych “roz
szerzeniach”. Standardowo biblioteki zapisywane s¹ w katalogu “_sets” u¿ywanego w danym momencie wariantu MaWe, jeœli jednak
chcesz, mo¿esz zapisaæ bibiotekê w dowolnym katalogu na twardym dysku komputera. Lista wszystkich
Aby to zrobiæ musisz wskazaæ katalog docelo- bibiotek MaWe
wy, poprzez klikniêcie na ikonkê katalogu w znalezionych
prawym dolnym rogu okna [LoadAll] lub okna w danym katalogu
[SaveAll]. Nale¿y tego dokonaæ zanim zapiszesz/wczytasz now¹ bibiotekê. Nazwa wyb- Nazwa aktualnie za³adowanej biranego katalogu zostanie zapamiêtana w usta blioteki MaWe (jeœli w danym mowieniach MaWe i przy nastêpnym urucho- mencie nie zosta³a jeszcze zapisamieniu MaWe bêdzie siê automatycznie od- na ani wczytana ¿adna biblioteka
wo³ywa³o do tego katalogu przy poszukiwa- – wyœwietlany jest napis „none”)
niu bibliotek.
Jeœli klikniesz na tê ikonkê
Mo¿esz tak¿e w ³atwy sposób zrobiæ bibiotekê
symbolizuj¹c¹ katalog, otwopojedynczego pliku parametrów MaWe (jak
rzy sie okno, umo¿liwiaj¹ce
np. pliku z nazwami wycztanych plikow auwybór inne go katalogu zadio, czy tzw. pliku „Playback Settings”). Wywieraj¹cego biblioteki MaWe
starczy w tym celu wczytaæ taki pojednczy
plik (za pomoc¹ odpowiedniego przycisku
Bie¿¹cy
katalog – miejsce, gdzie
[Load] w oknie g³ównym MaWe) po czym zaMaWe poszukuje w danym mopisaæ wczytane dane jako bibliotekê korzystamencie bibliotek. Klikaj¹c na to
j¹c z okna [Save All]. Tak¿e operacja odwrotzobaczysz ca³¹ œcie¿kê dostêpu
na, polegaj¹ca na „wydzieleniu” osobnego
pliku zawieraj¹cego dane okreœlonego typu
jest mo¿liwa. £atwo tego dokonaæ, wczytuj¹c
bibiotekê za pomoc¹ [Load All] i zapisuj¹c dany typ parametrów MaWe poprzez klikniêcie
na odpowiedni przycisk [Save] w oknie g³ównym MaWe.

Klikniêcie na to powoduje powrót obwiedni
do jej pocz¹tkowego kszta³tu

Aby wstawiæ nowy punkt obwiedni
wystarczy klikn¹æ na to pole. Zmiany
pozycji istniej¹cego punktu mo¿na
dokonaæ poprzez klikniêcie na ten
punkt i przesuniêcie go za pomoc¹
myszy. A¿eby usun¹æ punkt nale¿y
klikn¹æ na niego z wciœniêtym
klawiszem [shift]

Jeszcze wiêcej mo¿liwoœci...

Modu³ Plug-in pozwala na równoczesne za³adowanie max. 16 plug-inów MaWe. Do tej pory uda³o mi siê skonstruowaæ 11 ró¿nych plug-inów stworzonych specjalnie do pracy w œrodowisku MaWe. W raz z kolejnymi wersjami MaWe iloœæ plug-inów bêdzie prawdopodobnie zwiêkszaæ siê. Aby wstawiæ plug-in w strumieñ procesów audio, nale¿y najpierw sam plug-in za³adowaæ.
Wystarczy w tym celu wybraæ go w dowolnej z 16 list znajduj¹cych siê w oknie „Plug-in Managera”. Nastêpnie, korzystaj¹c z
„Plug-in Menu” obecnego w oknie info dowolnego z „playerów” MaWe mo¿na skierowaæ wyjœcie audio tego „playera” na wejœcie okreœlonego plug-inu. Mo¿esz tak¿e wpi¹æ wyjœcie jednego plu-ginu w wejœcie innego (odpowiednie menu znajdziesz u
do³u okna ka¿dego z plug-inów) a nawet po³¹czyæ wejœcie plug-inu z jego w³asnym wyjœciem (tzw. feedback). Pamiêtaj jednak,
¿e w przypadku niektórych typów plug-inów takie sprzê¿enie zwrotne, mo¿e stworzyæ niebiezpieczn¹ pêtlê akustyczn¹ powoduj¹c¹ nieskoñczon¹ amplifikacjê dŸwiêku . Ponadto warto wiedzieæ,¿e ka¿de za³adowanie/usuniêcie plug-inu z okna Plugin
Managera powoduje reset (czy raczej „update”) „Plug-in Menu” we wszystkich oknach „info”, co niekiedy mo¿e skoñczyæ siê
utrat¹ dokonanych wczeœniej ustawieñ w tych menu. Dlatego te¿ zalecam wczytanie wszystkich potrzebnych w danym projekcie plug-inów, ZANIM dokonasz odpowiednich ustawieñ w „Plug-in Menu” poszczególnych „playerów”.

Modu³ ReMIX nagrywa wszystkie dŸwiêki jakie
generuje MaWe do jednego pliku stereofonicznego. Umo¿liwia w ten sposób ³atwe wykonanie
miêdzyzgrañ czy zgrañ koñcowych materia³u
produkowanego przez MaWe w celu póŸniejszej
obróbki tego materia³u czy to w samym MaWe
(po wczytaniu go pod dowolny klawisz) czy w innym dowolnym programie do tego s³u¿¹cym.
Tu mo¿esz odczytaæ
i ustawiæ poziom g³oœnoœci sumy dŸwiêków
wchodz¹cych do
modu³u ReMIX
Tu nale¿y klikn¹æ przed
rozpoczêciem nagrania,
po to, by okreœliæ nazwê
pliku do którego zostanie
dokonane nagranie
Tu pojawi siê wybrana
przez Ciebie nazwa pliku

Mo¿na tak¿e zapisaæ ustawienia plugin-ów dokonane w Plug-in
Managerze. Takich ustawieñ zapisanych w jednym pliku konfiguracyjnym mo¿e byæ dowolnie du¿o. Aby tego dokonaæ nale¿y najpierw
nazwaæ (wpisuj¹c tê nazwê w bia³e pole; nazwa nie mo¿e zawieraæ
spacji ani znaków specjalnych takich jak œrednik czy przecinek)
przynajmniej jeden zestaw plu-ginów zdefiniowany w oknie „Plug-in
Managera” po czymza pomoc¹ przycisku “Save” zapisaæ tak
utworzony zestaw na dysku.
Ta dioda pokazuje czy dany plug-in jest aktywny.
Mo¿na w³¹czyæ/wy³¹czyæ dany plug-in (zabieraj¹c lub zwalniaj¹c
przy tym czêœæ mocy procesora) poprzez klikniêcie na tê diodê.

Teraz mo¿esz rozpocz¹æ
nagrywanie klikaj¹c ten
przycisk. Ponowne klikniêcie spowoduje zatrzymanie nagrywania

„Gniazdo Plug-inu”.
Tu mo¿esz wpi¹æ dowolny
plug-in MaWe
Ten przycisk mo¿e okazaæ siê przydatny
w sytuacji, kiedy (dosyæ rzadko), po wyborze
innego ni¿ dotychczas u¿ywane, urz¹dzenia
audio w odpowiednim menu okna g³ównego
MaWe, listy zawieraj¹ce numery kana³ów
audio (obecne w oknach „info” playerów
oraz w oknie ka¿dego plug-inu) nie zostan¹
zresetowane i dostosowane do w³aœciwoœci
nowo wybranego urz¹dzenia

„Gniazdo Plug-inu VST”.
Kiedy klikniesz na jeden z tych czterech
przycisków, otworzy siê okno umo¿liwiaj¹ce
„zagnie¿d¿enie” dowolnego plug-inu zgodnego
ze standardem VST. Zwróæ uwagê, i¿ ani plug-iny MaWe nie s¹ zgodne z VST ani plug-iny
VST nie mog¹ byæ wczytane do jednego z 16
g³ównych gniazd Plug-in Managera

Modu³ Movie s³u¿y do odtwarzania plików video w wiêkszoœci popularnych formatów (avi, mpeg, mov). Ponadto w module tym mo¿na ³atwo i dynamicznie
sterowaæ miejscem odtwarzania takiego pliku jak i g³oœnoœci¹ jego œcie¿ki dŸwiêkowej. Oba te parametry mog¹ byæ tak¿e w ³atwy sposób przyporz¹dkowane
controllerom MIDI (za pomoc¹ Modu³u MIDI). A¿eby otworzyæ okno Modu³u Movie wystarczy klikn¹æ przycisk „Movie” w g³ównym oknie MaWe. Sposób
obs³ugi tego modu³u za pomoc¹ klawiatury komputera zosta³ podany w dolnej czêœci okna modu³u i przyk³adowo, dla systemu Mac OS wygl¹da nastêpuj¹co:
[option]–[TAB] uruchamia/zatrzymuje odtwarzanie pliku video, [ctrl]+[shift]–[TAB] pokazuje/ukrywa okno z filmem (przy czym ukrycie okna powoduje
automatyczne zatrzymanie odtwarzania filmu), nato-miast pokazanie/ukrycie panelu Modu³u Movie mo¿liwe jest dziêki kombinacji [ctrl]–[TAB]. Jeœli chcesz
odtworzyæ film na dodatkowym ekranie zewnêtrznym po³¹czonym z komputerem (lub na projektorze multimedialnym podpiêtym do dodatkowego gniazda
video w komputerze) musisz najpierw w³¹czyæ w systemie obs³ugê trybu extended desktop a nastêpnie wprowadziæ wspó³rzêdne ekranu zewnêtrznego w odpowiednich polach znajduj¹cych siê w skrajnie
prawej czêœci Modu³u Movie. Modu³ ten jest
jednym z najstarszych i dawno niemodernizwanych komponentów MaWe. Jednakowo¿ nie planujê w przysz³oœci ¿adnych wiêkszych zmian
w jego dzia³aniu, pragn¹c raczej skupiæ siê na
stworzeniu osobnego narzêdzia do z³o¿onych
dzia³añ w zakresie odtwarzania i transformacji
obrazu video.

Czas liczony od momentu
rozpoczêcia nagrywania

Klikniêcie tutaj otwiera okno
pozwalaj¹ce na wybór pliku video
do odtwarzania
Tymi suwakami ustalasz aktualn¹
pozycjê odtwarzania filmu oraz
g³oœnoœæ. Oba suwaki mog¹ byæ
sterowane za pomoc¹ MIDI po
skonfigurowaniu w Module MIDI!

Koordynaty okna filmu.
MaWe, wczytuj¹c film, próbuje odgadn¹æ jakie s¹
wymiary „g³ównego” ekranu komputera. Jeœli mimo
to film nie jest wyœwietlany na pe³nym ekranie,
mo¿esz to skorygowaæ tutaj, wpisuj¹c inne wartoœci
brzegowe dla okna z filmem. Podobnie, jeœli chcesz
wyœwietliæ film na ekranie zewnêtrznym (external)
jego koordynaty musisz po prostu wpisaæ tutaj
Niekiedy, np. po zatrzymaniu i ukryciu
okna z filmem, powtórne uruchomienie
jego odtwarzania okazuje siê niemo¿liwe.
W takim przypadku, ponowne wczytanie
pliku z filmem (po wciœniêciu tego
przycisku) najczêœciej rozwi¹zuje problem

Wprowadzenie do zagadnienia plug-inów w MaWe

Oto lista 11 plug-inów dostêpnych obecnie w MaWe:

W tej, pobie¿nej z koniecznoœci, Instrukcji z pewnoœci¹ zabraknie
miejsca na szczegó³owy opis dzia³ania ka¿dego z plug-inów MaWe.
Mam jednak nadziejê, ¿e u¿ytkownik oswojony z zagadnieniami
wspó³pracy z tego typu modu³ami, stanowi¹cymi obecnie podstawowy
sk³adnik niejednej aplikacji audio, szybko dojdzie sam do perfekcji
w korzystaniu z wbudowanych w MaWe „wtyczek”.
Wydaje mi siê, ¿e wa¿n¹ informacj¹, mo¿e byæ fakt, i¿ plug-in w MaWe
jest do³¹czany zawsze przed t³umikiem wyjœcia odtwarzacza plików
(„Volume”). Dziêki temu mo¿na ³atwo sterowaæ proporcj¹ dŸwiêku
podanego bezpoœrednio na wyjœcie audio (tzw. „dry”) jak i tego, który
zostanie przetworzony za pomoc¹ plug-inu (tzw. „wet”).
Tak¿e wewn¹trz okna ka¿dego plug-inu mo¿na skierowaæ do przetworzenia przez plug-in dŸwiêk bezpoœrednio z wejœcia karty dŸwiêkowej
komputera. Ka¿dy plug-in posiada w tym celu w³¹cznik „Enable audio
input” wraz z odpowiednim menu okreœlaj¹cym, które z wejœæ audio
zostan¹ podpiête do tego plug-inu. W ten sposób MaWe spe³niaæ rolê
tak¿e „procesora efektów” i to nawet wtedy, kiedy nie za³adujemy
¿adnego pliku dŸwiêkowego do odtworzenia

Ogólne zasady pos³ugiwania siê plug-inem MaWe oraz uruchomionym w MaWe plug-inem VST
W tym rozdziale znajdziesz podstawowe informacje na temat zasad pos³ugiwania siê typowym plug-inem MaWe, jak te¿ wczytanym do MaWe plug-inem VST. Z pewnoœci¹ ka¿dy plugin ma swoj¹ specyfikê, jednak pewne standardowe funkcje, omówione na tej stronie, s¹ dla wiekszoœci plug-inów wspólne. Dlatego te¿ mam nadziejê, ¿e poni¿sze przyk³ady pomog¹
w zrozumieniu zasad dzia³ania tak¿e pozosta³ych plug-inów w MaWe
Ten prze³¹cznik pozwala na w³¹czanie/wy³¹czanie
plug-inu. Zaraz po za³adowaniu plug-in jest autoatycznie w³¹czany, ale w dowolnym momencie
mo¿esz go wy³¹czyæ bez koniecznoœci usuwania go
z listy za³adowanych plug-inów. Obok niego znajdziesz obiekty steruj¹ce panoram¹ (ró¿ne dla róznych wariantów MaWe. Ich dzia³anie omówione
zosta³o ju¿ w rozdziale „Nowe mo¿liwoœci”.

Wiêkszoœæ okien plug-inów MaWe
posiada taki sam komplet parametrów
osobno dla kana³u lewego i prawego

Kilka wa¿nych uwag na temat umieszczania
plug-inów VST w MaWe

W tym okienku zobaczysz rezultat przeskalowania pozycji suwaka w zakresie
liczbowym okreœlanym przez okienko min i max. W praktyce okienko to pokazuje dok³adn¹ wartoœæ okreœlonego parametru danego plug-inu

Te okienka wyznaczaj¹ zakres (min i max) i jednoczeœnie skalê
dzia³ania znajduj¹cego siê miêdzy nimi suwaka. Mo¿esz za pomoc¹ myszy lub klawiatury zmieniaæ wystêpuj¹ce tu wartoœci
Niekiedy zakres danego parametru (lub oczekiwana dok³adnoœæ)
mo¿e przekraczaæ mo¿liwoœci jednego suwaka. W takim przypadku dany parametr definiowany jest przez dwa suwaki, z których
jeden jest mno¿nikiem drugiego. Daje to dodatkowo mo¿liwoœæ
dwojakiego typu kontroli nad wartoœci¹ parametru: zgrubnie
okreœla siê go za pomoc¹ suwaka-mno¿nika a dok³adnie dziêki
zastosowaniu suwaka podstawowego. Ostateczna wartoœæ parametru wyœwietlana jest w okienku pomiêdzy suwakami
WskaŸniki poziomu wyjœcia podpiête s¹ po t³umikach wyjœcia z plug-inu, tak wiêc, bêdziesz widzieæ jakikolwiek pomiar na tych wskaŸnikach tylko wtedy, kiedy t³umiki wyjœciowe plug-inu bêd¹ ustawione
na wartoœæ wiêksz¹ ni¿ „0”.
Ten prze³¹cznik umo¿liwia zamkniêcie okna plug-inu bez wy³¹czania go.
Dziêki temu plug-in mo¿e dzia³aæ „w tle”. Jeœli chcesz by okno plug-inu
pojawi³o siê znowu musisz klikn¹æ na odpowiedni¹ niebiesk¹ diodê
w oknie Plugin Managera
Nazwa plug-inu wraz z jego numerem (plug-iny s¹ numerowane
w kolejnoœci w jakiej wystêpuj¹ w oknie Plug-in Managera

Tu znajdziesz nazwy wyjœæ wszystkich za³adowanych plug-inów. Wybieraj¹c jedn¹ z nich wpinasz
wyjœcie tamtego plug-inu w wejœcie tego, do którego nale¿y powy¿sze okno

Typowy plug-in VST mo¿esz za³adowaæ do MaWe korzystaj¹c z jednego z czterech gniazd VST dostêpnych po rozwiniêciu okna Plugin
Managera poprzez klikniêcie na zielon¹ strza³kê znajduj¹c¹ siê w prawym dolnym rogu tego okna. Nastêpnie, by uruchomiæ plug-in VST,
musisz najpierw klikn¹æ na przycisk VST-Slot, co spowoduje otworzenie siê Gniazda Plug-inu VST, czyli okna podobnego do przedstawionego poni¿ej. W gnieŸdzie tym mo¿esz umieœciæ (za³adowaæ korzystaj¹c z przycisku [Load]) dowolny plug-in VST, co spowoduje nie tylko
umieszczenie samego plug-inu w pamiêci komputera, ale tak¿e przekazanie przez plug-in do MaWe nazw i wartoœci 40 parametrów plug-inu oraz zdefiniowanych w nim nazw programów. Dziêki temu bêdziesz móg³ sterowaæ parametrami plug-inu VST w sposób identyczny jak pozosta³ymi parametrami MaWe, a tak¿e zapisywaæ ustawienia
parametrów plug-inu w bibliotekach MaWe oraz przyporz¹dkowywaæ
parametry plug-inu VST (czy to za pomoc¹ Modu³u MIDI czy Action
Managera) controllerom MIDI.
Pamiêtaj, ¿e nie wszystkie plug-iny VST s¹ w pe³ni zgodne z mechanizmami VST programu MaxMSP. W pewnych szczególnych przypadkach przekazywanie parametrów czy nazw programów z plug-inu VST
do MaWe i na odwrót mo¿e okazaæ siê niepe³ne lub wrêcz niemo¿liwe.
W przypadkach skrajnej niezgodnoœci dany plug-in VST mo¿e albo nie
daæ siê za³adowaæ do MaWe lub podczas ³adowania zawieszaæ MaWe.

Pierwsze 20 parametrów aktualnie za³adowanego
plug-inu VST: ich nazwy przekazane przez plug-in
oraz wartoœci tak w postaci pozycji suwaka jak
i w postaci liczbowej. Pos³uguj¹c siê suwakami
w tym oknie mo¿esz zmieniaæ wartoœci parametrów
plug-inu

W³¹czenie L->R Sync spowoduje, ¿e prawy suwak bêdzie
porusza³ siê równoczeœnie ze zmianami wartoœci suwaka
lewego. Nawet jednak przy w³¹czeniu tej opcji, poruszanie
prawym suwakiem nie powoduje ¿adnej reakcji suwaka
lewego, który zawsze pozostaje niezale¿ny

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ przetwarzania przez plug-in dŸwiêku pojawiaj¹cego siê bezpoœrednio na wejœciu
karty dŸwiêkowej komutera. Aby tego dokonaæ nale¿y w danym plug-inie w³¹czyæ opcjê “Enable Audio Input”
oraz wybraæ kana³y audio, z których dŸwiêk ma byæ przetwarzany

Jeœli klikniesz na strza³kê zmiany
rozmiaru okna, otworzy siê dolny
panel ujawniaj¹cy dalsze 20 parametrów za³adowanego plug-inu.
Oczywiœcie nie ka¿dy plug-in posiada a¿ 40 parametrów, choæ
niektóre bywa, ¿e maj¹ i wiêcej.
Póki co plug-in VST sam wymusza
na MaWe, które 40 parametrów
zostanie przyporz¹dkowane widzianym tu suwakom. Byæ mo¿e
w kolejnych wersjach MaWe pojawi siê mo¿liwoœæ samodzielnego
przyporz¹dkowywania suwakom
tylko tych parametrów plug-inu,
których w danym momencie
potrzebujemy

Jeœli za³adowany plug-in VST jest instrumentem lub mo¿e byæ
sterowany za pomoc¹ komunikatów MIDI, mo¿esz w³¹czyæ takie
sterowanie dla tego plug-inu oraz wybraæ które z urz¹dzeñ MIDI
i na którym kanale MIDI bêdzie siê z tym plug-inem komunikowaæ

To jest lista gotowych programów danego plug-inu.
Mo¿esz z niej wybraæ dowolny program, a wybór Twój
zostanie zapamietany przez MaWe
[Load] – otwiera okno dialogowe umo¿liwiaj¹ce za³adowanie plug-inu.
[Clear] – usuwa przyporz¹dkowanie plug-inu VST do tego Gniazda.
[Open] – otwiera oryginalne okno za³adowanego plug-inu

Program Options – tu mo¿esz dostosowaæ MaWe do swoich potrzeb

Program Options pozwala na dostosowanie dzia³ania MaWe do Twoich potrzeb i oczekiwañ. Oczywiœcie Program Options nie rozwi¹¿e wszystkich Twoich problemów z MaWe, ale iloœæ dostêpnych opcji
w tym oknie ci¹gle roœnie, a co za tym idzie elastycznoœæ samego programu z wersji na wersjê jest coraz wiêksza.Niektóre z opcji bêd¹ decydowaæ o tym jak MaWe zachowa siê w momencie uruchomienia,
inne bêd¹ wp³ywaæ na efektywnoœæ pracy MaWe poprawiaj¹c albo szybkoœæ dzia³ania programu, albo jego stabilnoœæ lub te¿ jakoœæ generowanego przezeñ dŸwiêku. Jeszcze inna czêœæ opcji Program
Options wp³ywa globalnie na pewne parametry MaWe, które w poszczególnych oknach programu mo¿na tak¿e ustawiæ lokalnie.
W³¹czenie tej opcji oznacza start MaWe od razu z aktywnymi procesami audio.
Pamiêtaj jednak, ¿e aktywowanie procesów audio spowalnia inne dzia³ania,
takie jak np. ³adowanie plików audio do poszczególnych „playerów”
W³¹czenie tej opcji spowoduje otworzenie siê wszystkich okienek „info”, w których
zosta³a aktywowana ikonka „pinezki” (zob. rozdz. „Nowe mo¿liwoœci”)
W³¹czona powoduje automatyczne otworzenie siê okien
Modu³ów CD i REC w momencie startu MaWe

W³¹czenie tej opcji powoduje, ¿e urz¹dzenie
MIDI wybrane w Module MIDI jest automatycznie wybierane tak¿e jako steruj¹ce Action
Managerem oraz innymi modu³ami MaWe wymagaj¹cymi takiego sterowania (jak np. pluginami VST, o ile takowe zosta³y za³adowane)

W³¹czenie tej opcji bêdzie powodowaæ automatyczne otwieranie siê okna
plug-inu w momencie jego za³adowania. Nawet jeœli ta opcja jest wy³¹czona,
mo¿esz nadal otworzyæ okno plug-inu po za³adowaniu klikaj¹c na niebiesk¹
diodê znajduj¹c¹ siê obok nazwy plug-inu w Plug-in Managerze
Ka¿dy ³adowany plug-in bêdzie automatycznie w³¹czany,
jeœli ta opcja jest aktywna

Ta opcja gra rolê w pewnym szczególnym przypadku, kiedy to podczas odtwarzania dŸwiêku
w danym „playerze” zmienisz w jego oknie
„info” wielkoœæ lub miejsce zaznaczonego do
odtwarzania fragmentu pliku dŸwiêkowego.
W zale¿noœci od stanu tej opcji MaWe zachowa
siê w nastêpuj¹cy sposób:
– jeœli opcja bêdzie w³¹czona – kiedy tylko
„player” dogra do koñca zaznaczonego uprzednio fragmentu, nowo zaznaczony fragment zostanie odtworzony
– jeœli opcja jest wy³¹czona – „player” dogra
do koñca starego zaznaczenia, zatrzyma siê,
gotów do odtworzenia nowego fragmentu

Po w³¹czeniu tej opcji, ka¿de wy³¹czenie plug-inu MaWe bêdzie
automatycznie zamyka³o okno z tym plug-inem
Zaznaczona – ustawia Modu³ MIDI na starcie w tryb „Play”.
W przeciwnym wypadku – Modu³ MIDI startuje w trybie „No MIDI”
Plik z parametrami „Interface Setting” zawiera czêsto bardzo du¿¹ iloœæ
danych odczytywanych w tym samym czasie co plik „Playback Settings”
(³aduj¹cy pliki dŸwiêkowe pod klawisze MaWe). Operacja wczytywania
tych danych mo¿e, na bardzo wolnych komputerach, doprowadziæ do ich
zawieszenia. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, ¿e dane konfiguracyjne
bêd¹ wczytywane wolniej, jednak bezpieczniej dl a starszych systemów
Jeœli MaWe wczytuje nieprawid³owy (np. pochodz¹cy z innej wersji MaWe)
plik konfiguracyjny, rezultatem mo¿e byæ szereg b³êdnych, nie wystêpuj¹cych
w tej wersji MaWe parametrów. W³¹czenie tej opcji spowoduje usuniêcie
podczas wczytywania wszystkich niezrozumia³ych dla tego MaWe wpisów
MaWe dokonuje automatycznego backup-u (zapisu na dysk) wszystkich
parametrów w momencie zamkniêcia programu. Ponadto mo¿esz okreœliæ
interwa³ czasowy w którym MaWe bêdziê dodatkowo zapisywaæ „backup”
tak¿e podczas pracy (co pozwoli na odtworzenie stanu MaWe np. wtedy,
gdy program nie zosta³ poprawnie zamkniety, bo siê zawiesi³). Wy³¹czenie
tej opcji nie wy³¹cza zapisu backup-u przy wyjœciu z programu
Wy³¹czenie tej opcji powoduje, ¿e MaWe nie bêdzie zapisywaæ
stanu parametrów do pliku „backup”, jeœli obci¹¿enie procesora
bêdzie wiêksze ni¿ 5% (co w praktyce oznacza Audio ON).
W³¹czenie tej opcji decyduje o pojawianiu siê okna dialogowego przy starcie
MaWe z propozycj¹ wczytania parametrów MaWe z ostatniej sesji. Jeœli opcja
ta jest wy³¹czona, proces ten dokonywany jest automatycznie
Ta opcja spowoduje, ze MaWe przy starcie, zamiast ³adowaæ plik backup
zawieraj¹cy stan MaWe w momencie ostatniego zamkniêcia programu
spróbuje za³adowaæ ostatnio u¿ywan¹ bibliotekê, jeœli taka zosta³a
utworzona za pomoc¹ modu³u [SaveAll]
Ta opcja wymusi prze³¹czenie MaxaMSP w tryb Overdrive w momencie uruchamiania
MaWe. Jeœli opcja ta bêdzie wy³¹czona, MaWe nie bêdzie zmieniaæ aktualnego ustawienia trybu Overdrive, wy³¹czaj¹c go jedynie na czas ³adowania plików (bez Overdrive operacje dyskowe odbywaj¹ siê szybciej). W uproszczeniu mo¿na by powiedzieæ,
¿e tryb Overdrive* programu Max powoduje wymuszenie wiêkszego ni¿ zwykle priorytetu wykonywania procesów audio i, co z tego wynika, spowolnieniu reakcji komputera na dzia³ania ze strony u¿ytkownika, a przy skrajnym obci¹¿eniu komputera
procesami obliczeniowymi strumienia audio, „gubienie” informacji p³yn¹cych ze strony interfejsu u¿ytkownika czy z urz¹dzeñ MIDI. Zapewne wiêc dla u¿ytkownika MaWe
lepszym rozwi¹zaniem by³oby po prostu wy³¹czenie trybu Overdrive (opcjê tê mo¿na
znaleŸæ w menu Options programu MaxMSP), jeœli jednak odtwarzaniu wielu plików
audio w MaWe bêdzie towarzyszyæ wiele akcji ze strony u¿ytkownika (poprzez u¿ycie
myszy, klawiatury komputera czy zewnêtrznych urz¹dzeñ MIDI) rezultatem mo¿e byæ
pojawianie siê zniekszta³ceñ w generowanym przez MaWe dŸwiêku. W³¹czenie Overdrive spowoduje zapewne bardziej „leniw¹” reakcjê komputera na dzia³ania ze strony
u¿ytkownika, jednak w warstwie audio nie powinny pojawiæ siê trzaski czy przerwy.
Ustawienie tej opcji zale¿y wiêc od charakteru projektu przygotowywanego w MaWe
oraz oczywiœcie od mocy procesora komputera, na którym MaWe uruchamiamy.
* Wiêcej na temat trybu Overdrive oraz innych opcji programu MaxMSP
mo¿na znaleŸæ w MaxReference

Te trzy opcje okreœlaj¹ typ reakcji MaWe na wciœniêcie klawisza klawiatury komputera lub klawiatury MIDI (w przypadku
zastosowania przyporz¹dkowañ w Module MIDI). Jeœli wiêc klawisz jest w trybie „przycisku” („button”) – wciœniêcie
tego klawisza uruchomi odtwarzanie, pêtle lub pauzê a zwolnienie go zatrzyma lub wy³¹czy odpowiedni¹ akcjê odtwarzacza. W przypadku trybu „prze³¹cznika” (“switch”; w tym oknie oznacza to po prostu wy³¹czenie tej opcji) jedno wciœniêcie klawisza uruchomi stosown¹ akcjê a nastêpne wciœniêcie akcjê tê zatrzyma. Tryb „przycisku” lub „prze³¹cznika” mo¿na te¿ ustawiæ lokalnie dla ka¿dego „playera” osobno, za pomoc¹ czerwonych prostok¹tów umieszczonych w oknie „info”
dowolnego „playera” pod przyciskami play/loop/pause. Zauwa¿, ¿e w pewnych okreœlonych zastosowaniach (jak np. niektóre akcje definiowane w Action Managerze) tryb „button” mo¿e siê okazaæ bezu¿yteczny!

To menu ma 4 opcje:
– Max. Accuracy => Good for Very Fast or Short Loops
– Less Latency => More Expensive CPU Usage
– A Compromise between Latency and CPU Load
– Higher Latency => More Stable Sound Performance

To jest kilka opcji globalnych, które mog¹ byæ tak¿e ustawione niezale¿nie w ka¿dym z „playerów”
(w odpowiednich oknach „info”). Pierwsza z opcji
ma zapobiec trzaskom i jakie mog¹ powstawaæ,
gdy podczas odtwarzania dŸwiêku w pêtli „player” skacze z koñca pêtli na jej pocz¹tek. W takim
momencie odtwarzacz wykonuje procedurê fade-out/in o d³ugoœci (w ms) okreœlonej przez tê opcjê.
Nale¿y przy tym wiedzieæ, ¿e czas ten powinien
byæ d³u¿szy ni¿ dwukrotnoœæ wielkoœci Signal
Vector Size zdefiniowanej w ustawieniach programu MaxMSP. W tej sytuacji minimalna wartoœæ
parametru Global Loop Smoothing zale¿eæ bêdzie
od innej opcji Program Options – CPU Task Sharing,
której zadaniem jest m.in. okreœlanie d³ugoœci
Signal Vectora.
Nastêpne dwa parametry okreœlaj¹ (niezale¿nie)
d³ugoœæ (w ms) fade-in i fade-out w przypadku
pojedynczego (tzn. nie w pêtli) odtwarzania pliku
dŸwiêkowego. W tym przypadku nie ma ¿adnych
zale¿noœci pomiêdzy wewnêtrznymi parametrami
MaxMSP a wielkoœci¹ tego parametru.
Ostatnia opcja (Loop Move Jump Speed) jest tym
samym dla Soundfile Player-ów czym Global Loop
Smoothing dla odtwarzaczy okna g³ównego MaWe
(a wiêc tzw. RAM Player-ów).

Ka¿da z tych opcji okreœla pewn¹ zale¿noœæ miêdzy precyzj¹ czasow¹ (oraz szybkoœci¹) reakcji systemu, stopniem obci¹¿enia procesora oraz jakoœci¹ dŸwiêku generowanego przez MaWe.
Podobnie do innych systemów audio, jeœli damy procesorowi wiêcej czasu na wykonanie obliczeñ zwi¹zanych z generowaniem dŸwieku, spowoduje to co prawda wiêksze opóŸnienie reakcji
komputera (tzw. latency), ale dziêki temu sam procesor bêdzie pracowa³ z wiêkszym zapasem mocy, stabilniej, a generowany dŸwiêk nie powinien byæ zniekszta³cony czy przerywany
trzaskami. Szczególnie na wolniejszych komputerach opcje 3 i 4 – mniej obci¹¿aj¹ce procesor przy jednoczesnym wiêkszym opóŸnieniu, powinny okazaæ siê u¿yteczne, pozwalaj¹c uruchomiæ
i korzystaæ z MaWe w czasie rzeczywistym. Ponadto istnieje dosyæ œcis³a relacja pomiêdzy wielkoœci¹ opóŸnienia pracy procesora a d³ugoœci¹ czasu realizacji mechanizmu fade-in/out
pomiêdzy koñcem a pocz¹tkiem pêtli przy odtwarzaniu w RAM-Playerze (co zreszt¹ by³o wzmiankowane w rozdziale dot. okna „info” tego playera. Przygl¹daj¹c siê zagadnieniu bli¿ej mo¿na
okreœliæ, ¿e przy najekonomiczniejszym (najwiêksze opóŸnienie przy zapewnieniu maksimum stabilnoœci) trybie 4 („Higher Latency...”) parametr Loop Smoothing RAm Playera nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 43 ms. Tryby 2 and 3 („Compromise...” i „Less Latency...” dopuszczaj¹ Loop Smoothing na poziomie min. 21 ms, zaœ przy opcji 1 („Max. Accuracy”) nie ma ograniczeñ co do
czasu trwania Loop Smoothing, jednak nale¿y siê spodziewaæ, ¿e na wolniejszych komputerach ustawienie tego parametru poni¿ej 15 ms mo¿e spowodowaæ powstawanie trzasków podczas
odtwarzania pliku w momencie przeskakiwania z koñca pêtli na jej pocz¹tek.

Komunikaty o b³êdach i podpowiedzi...

Podczas startu MaWe generuje szereg komunikatów w oknie MaxWindow (pojawiaj¹cym siê za ka¿dym razem, kiedy wciœniemy kombinacjê klawiszy
[command]-M lub [ctrl]-M w systemie Windows
XP). Niektóre z tych komunikatów potwierdzaj¹
prawid³owy przebieg ³adowania poszczególnych
komponentów MaWe, inne mog¹ informowaæ nas o
pewnych nieprawid³owoœciach jakie mog¹ wyst¹piæ podczas ³adowania samego programu lub póŸniej, w trakcie wczytywania plików dŸwiêkowych
i parametrów. Ilustracja poni¿ej pokazuje typow¹
sytuacjê wyst¹pienia b³êdu podczas pracy z MaWe.

To jest w porz¹dku: MaWe
wczytuje szereg plików
zawieraj¹cych dane konfiguracyjne
Auto-prezentacja
i „lista p³ac” ;-)

Tutaj widzimy komunikaty
potwierdzaj¹ce wczytanie
¿¹danych przez u¿ytkownika
w trakcie pracy z MaWe
plików z parametrami
(np. bibliotek)

Wczytany plik konfiguracyny
zawiera³ 21 wpisów
Klikaj¹c na ten przycisk spowodujesz wypisanie w oknie
MaxWindow. listy wszystkich przyporz¹dkowañ plików
dŸwiêkowych za³adowanych w danym momencie do MaWe. Jeœli MaWe ma problem z za³adowaniem któregoœ
z plików (czy to z powodu niezgodnoœci formatu tego
pliku czy z powodu niedozwolonych w programie
MaxMSP znaków wchodz¹cych w sk³ad nazwy takiego
pliku lub nazwy œciezki dostêpu do niego), to powód
nieza³adowania siê takiego pliku byæ mo¿e znajdziesz
w³aœnie tu. Trzeba bowiem wiedzieæ, ¿e MaxMSP (a wiêc
i MaWe) nie akceptuje w nazwach plików i katalogów
pewnych znaków dopuszczonych przez system operacyjny
(tak Mac OS jak i Windows XP). Przede wszystkim niedozwolone jest u¿ycie œrednika (;), przecinka (,) oraz znaków cudzys³owu (“). Tak¿e niektóre inne znaki spoza
alfabetu ³aciñskiego poszerzonego o cyfry mo¿e stwarzaæ
k³opoty przy odczytywaniu przez MaWe pliku zawieraj¹cego te znaki w nazwie. W takiej sytuacji MaWe albo
od razu odmówi wczytania pliku tego typu, albo wczytuj¹c
go, nie bêdzie w stanie zapamiêtaæ jego nazwy w pliku
konfiguracyjnym Nazwa ta pojawi siê w tej sytuacji
w MaxWindow postaci obciêtej do miejsca wyst¹pienia
k³opotliwego znaku. Jedynym sposobem poprawnego
wczytania takiego pliku mo¿e byæ zmiana jego nazwy
lub nazwy katalogu w miejscu wyst¹pienia znaku nieakceptowalnego przez MaWe i próba ponownego wczytania
tego pliku do MaWe ju¿ pod zmienion¹ nazw¹

A to jest niedobrze. Komunikat o b³êdzie zawsze
bêdzie siê rozpoczyna³ od znaku  . Powy¿sze komunikaty informuj¹, ¿e wczytywany plik zawiera³
parametry o nazwach niewystêpuj¹cych w obecnym wariancie MaWe. Najprawdopodobniej plik
z parametrami pochodzi³ z innego wariantu lub
wersji MaWe albo zawiera³ dane plug-inów, które
to plug-iny z jakichœ powodów nie zosta³y wczeœniej za³adowane
Tego typu nieprawid³owe parametry s¹ oczywiœcie
ignorowane przez MaWe i, jeœli dodatkowo w³¹czyliœmy opcjê „Erase wrong parameters while load
sets” w Program Options, to po zapisaniu tak
wczytanego pliku konfiguracyjnego lub biblioteki
na dysk i ponownym jego wczytaniu komunikaty
o b³êdach nie powinny ju¿ wyst¹piæ, bowiem
MaWe dokona weryfikacji listy parametrów, i te
które wygenerowa³y komunikat o b³êdzie zostan¹
po prostu usuniête

Lista plików dŸwiêkowych przyporz¹dkowanych klawiszom tzw. mp3playerów
(obecnie – RAM Playerów), a wiêc odtwarzaczy znajduj¹cych siê w Oknie
G³ównym MaWe
Wesja MaWe, z której pochodzi ten plik
konfiguracyjny. Jeœli jest niezgodna
z wersj¹ MaWe do której plik zosta³
wczytany, po jego ponownym zapisaniu
nazwa ta zostanie odpowiednio zmieniona
Pliki audio w Module CD
Tak¿e dwie œcie¿ki z P³yty CD-Audio
zosta³y przyporz¹dkowane dwóm
klawiszom Modu³u CD

Przyporz¹dkowania plików audio
klawiszom MaWe w Module Rec.
Opisy klawiszy wystêpuj¹ tu
wyj¹tkowo nie w postaci znaków
alfanumeycznych ale ich kodów
ASCII (co wynika z ograniczeñ
programu MaxMSP)

To okno mo¿esz wywo³aæ klikaj¹c na przycisk [Help]
w oknie g³ównym MaWe. Zawiera ono listê podstawowych skrótów klawiszowych programu (inn¹ dla
systemu Mac OS i inn¹ dla systemu Windows XP).
Ponadto znajdziesz tu adres e-mail pod który mo¿esz
kierowaæ swoje uwagi czy zastrze¿enia dotycz¹ce
dzia³ania programu. Wszelkie komentarze bêd¹ bardzo
mile widziane, bo tylko w ten sposób mogê siê dowiedzieæ jakie problemy sprawia MaWe jego u¿ytkownikom
i w efekcie spróbowaæ te problemy wyeliminowaæ
w kolejnych wersjach programu

Nastêpny krok – Action Manager
Action Manager jest prób¹ realizacji idei wykorzystania MaWe jako narzêdzia do zadañ kompleksowych (zwanych tutaj „akcjami”). Aby by³o to mo¿liwe, Action Manager pozwala na
zdefiniowanie zale¿noœci pomiêdzy prostym zdarzeniem pochodz¹cym z interfejsu u¿ytkownika (jak na przyk³ad wciœniêcie klawisza na klawiaturze komputera lub klawiaturze MIDI
czy pobudzenie dowolnego controllera MIDI) a bardziej z³o¿on¹ reakcj¹ ze strony komputera. W obecnej wersji Action Manager posiada trzy niezale¿ne modu³y: MIDI Controller
Player, umo¿liwiaj¹cy przyporz¹dkowanie zakresom wartoœci controllera MIDI akcjê zwi¹zan¹ z odtwarzaniem pliku dŸwiêkowego (jak np. start, pêtla czy pauza), Snapshot Manager,
w którym mo¿na zapamiêtaæ podzbiór parametrów MaWe (bêd¹cy dowolnym wyborem ze zbioru wszystkich parametrów interfejsu u¿ytkownika), po czym przywo³aæ zapamiêtan¹
kombinacjê poprzez wciœniêcie dowolnego klawisza na klawiaturze komputera i wreszcie PolyControllerEngine, posiadaj¹cy podobne mo¿liwoœci jak Modu³ MIDI w odniesieniu do
controllerów MIDI, jednak pozwalaj¹cy na skojarzenie wielu suwaków MaWe z jednym controllerem MIDI, a ponadto umo¿liwiaj¹cy zdefiniowanie zakresu oraz kierunku w jakim
dany suwak MaWe bêdzie siê porusza³.
„Enable” powoduje, ¿e MIDI Controller Player oczekuje na zdarzenia MIDI.
„Disable” jest w³aœciwym trybem, w przypadku, gdy nie planujemy korzystaæ w danym momencie z MIDI Controller Playera

Tutaj mo¿esz wybraæ urz¹dzenie
MIDI, które bêdzie sterowaæ
Action Managerem

Zaznaczaj¹c lewy kwadrat w³¹czasz automatyczne rozpoznawanie (i przyporz¹dkowywanie)
numeru controllera MIDI wys³anego do Action Managera bezpoœrednio z urz¹dzenia MIDI.
Kwadrat prawy w³¹cza dodatkowo rozpoznawanie i przyporz¹dkowanie zakresu tego controllera

Klikniêcie tutaj spowoduje wykasowanie aktualnie
wyœwietlanego przyporz¹dkowania

Za pomoc¹ tych dwóch pól numerycznych (lub pola zakresu znajduj¹cego
siê pod nimi) mo¿esz zdefiniowaæ zakres wartoœci, w którym controller
MIDI bêdzie generowa³ zdefiniowan¹ obok akcjê

Za pomoc¹ tego uk³adu narzêdzi definiujesz przyporz¹dkowanie controllera MIDI do okreœlonej reakcji
ze strony danego „playera”

Erase All – resetuje wszystkie przyporz¹dkowania do stanu pocz¹tkowego,
to znaczy nieuruchamianie niczego („nothing”) w przypadku wyst¹pienia
controllera o numerze 0 w zakresie wartoœci od 0 do 0

Tutaj okreœlasz którego z klawiszy MaWe bêdzie
dotyczy³a definiowana w³aœnie akcja
W tym menu mo¿esz wybraæ czy zajœcie okreœlonego zdarzenia
MIDI spowoduje start odtwarzania danego pliku, odtwarzanie
w pêtli czy wywo³anie pauzy

Klikniêcie na strza³kê rozszerzaj¹c¹ okno spowoduje pokazanie normalnie
niewidocznych modu³ów Snapshot Managera i PolyController Playera. Z kolei
klikniêcie na ikonkê niebieskiego kosza na œmiecie zamienia go w ikonkê pinezki, co symbolizuje, ¿e okno Action Managera, przy nastêpnym uruchomieniu MaWe pozostanie otwarte na ekranie komputera

Go Back powoduje odtworzenie stanu przyporz¹dkowañ tego modu³u
z pocz¹tku danej sesji. Jeœli w miêdzyczasie przyporz¹dkowania owe
zosta³y zapisane za pomoc¹ [Save], modu³ ten jest resetowany do swego
stanu pocz¹tkowego

Load – wczytuje z dysku plik zawieraj¹cy sekwencje przyporz¹dkowañ
dokonanych w MIDI Controller Playerze.

Wciœniêcie tego przycisku zapisuje zestaw przyporz¹dkowañ tego modu³u
na dysku komputera. Zauwa¿, ¿e stan ten jest zapisywany równie¿ przy
tworzeniu bibioteki za pomoc¹ modu³u „SaveAll”

Snapshot Manager korzysta z tej samej klawiatury komputera co inne modu³y
MaWe. Dlatego te¿ by unikn¹æ pomy³ek i konfliktów pomiêdzy ju¿ zarezerwowanymi kombinacjami klawiszy, dla potrzeb pe³nego wykorzystania mo¿liwoœci
Snapshot Managera stworzy³em specjalny tryb pracy klawiatury, osi¹galny przez
wciœniêcie klawisza [~]. W zwi¹zku z tym w MaWe dla OS X, s¹ 2 tryby pracy
klawiatury: Normalna oraz Snapshot (prze³¹czane na zmianê kolejnymi wciœniêciami klawisza [~]), podczas gdy w MaWe dla Windows XP mamy a¿ 4 tryby pracy klawiatury (1. play&loop, 2. pause&rec, 3. load&clear, 4. snapshot). Rozpoznanie w którym z trybów znajduje siê w danym momencie MaWe jest stosunkowo
proste, gdy¿ w³¹czenie ka¿dego z trybów zmienia odpowiednio kolor t³a Okna
G³ównego MaWe. Wiêcej szczegó³ów na ten temat mo¿esz przeczytaæ na stronie
3 (Okno G³ówne MaWe...).

Menu Events s³u¿y do okreœlania reakcji tego modu³u na informacje p³yn¹ce z suwaków MaWe. „Off”, oznacza brak reakcji. „Store” powoduje zapamiêtanie w specjalnie
utworzonym buforze, stanu (wartoœci) ka¿dego z poruszonych w tym trybie pracy Snapshot Managera suwaków, pokrête³, pól numerycznych itd. Mo¿esz zapamiêtaæ w tym
buforze tyle wartoœci parametrów MaWe ile chcesz. W dowolnym momencie mo¿esz
te¿ wykasowaæ dowolny z wczeœniej zapamiêtanych parametrów, poprzez ustawienie
w menu „Events” opcji „erase” poruszenie tym suwakiem, którego wartoœæ chcesz
z bufora usun¹æ. Mo¿na tak¿e, klikaj¹c przycisk [Edit], obejrzeæ i zmodyfikowaæ listê
utworzonych wartoœci (prezentowan¹ w postaci pliku tekstowego), skasowaæ ca³¹ listê
za pomoc¹ przycisku [Clear] lub – przeciwnie – jednym klikniêciem na przycisk [CopyALL] zapisaæ do bufora wartoœci wszystkich parametrów MaWe. W „snapshocie” mo¿na
tak¿e umieœciæ ¿¹danie odtworzenia pliku spod danego klawisza MaWe z ewentualnym
podaniem czasu opóŸnienia od wywo³ania snapshotu, w jakim ¿¹danie to ma byæ zrealizowane. ¯¹danie to definiujemy (oczywiœcie w trybie „store”) wciskaj¹c kombinacjê
[option]-klawisz (pod Windows XP – [shift]-klawisz) lub [shift]-[option]-klawisz
by zapisaæ ¿¹danie uruchomienia pliku w pêtli. Z kolei zielone pole numeryczne w lewym dolnym rogu Snapshot Managera s³u¿y do okreœlenia czasu opóŸnienia (w ms)
startu pliku w stosunku do momentu wywo³ania „snapshota”. Czas ten nale¿y okreœliæ
zanim wciœniemy kombinacjê zapamiêtuj¹c¹ ¿¹danie odtworzenia pliku
Poly Controller Engine w zakresie przyporz¹dkowywania suwaków MaWe controllerom
MIDI potrafi znacznie wiêcej ni¿ omówiony wczeœniej Modu³ MIDI. W tej czêœci Action
Managera mo¿esz powi¹zaæ nie jeden ale dowolnie wiele suwaków MaWe z pojedynczym controllerem MIDI. Ponadto mo¿esz okreœliæ skale odniesienia pe³nego zakresu
controllera MIDI do dowolnego fragmentu skali suwaka MaWe, przy czym zakresy dzia³ania poszczególnych suwaków MaWe zwi¹zanych z tym samym controllerem MIDI nie
musz¹ byæ takie same. W koñcu – mo¿esz tak¿e zdecydowaæ czy dany suwak MaWe
bêdzie porusza³ siê zgodnie ze steruj¹cym nim controllerem MIDI czy raczej w kierunku przeciwnym.

Tutaj mo¿esz wpisaæ numer controllera MIDI,
który bêdzie generowa³ dan¹ akcjê

Gdy MaWe jest w trybie „Snapshot”, mo¿esz z menu „Working Mode” wybraæ
odpowiedni sposób reakcji Snapshot Managera na wciœniêcie klawisza na klawiaturze komputera

[Recall] – ³aduje przyporz¹dkowania PolyControllera z dysku
[Edit] – otwiera (w postaci pliku tekstowego i pozwala na edycjê
dokonanych ju¿ przyporz¹dkowañ
[Clear] – usuwa wszystkie ustawienia PolyControllera
[Erase] – kasuje pojedyncze przyporz¹dkowanie wyœwietlane
w danym momencie w linii monitora
Ten przycisk mo¿e przyj¹æ stan „off”, „learn” lub „play”. Znaczenie tych
opcji jest takie samo jak znaczenie podobnego przycisku w Module MIDI.
Obok przycisku znajduje siê linia monitora PolyController Engine. Tutaj
mo¿esz sprawdziæ który z suwaków MaWe (okreœlony tu przez nazwê
widoczn¹ na pocz¹tku) jest w danym momencie przyporz¹dkowywany
do którego z controllerów MIDI (wskazuje na to pierwsza liczba) i w jakim zakresie suwaka MaWe (druga i trzecia liczba)

Working Mode (tryb pracy) – wy³¹czony („off”) – powoduje, ¿e Snapshot Manager nie bêdzie reagowa³ na wciœniêcia klawiszy na klawiaturze komputera.
W trybie „save” wciœniêcie dowolnego klawisza spowoduje zapisanie bufora
zawieraj¹cego wartoœci parametrów do pliku o nazwie [klawisz].sht w podkatalogu „snapshots” katalogu z bie¿¹c¹ wersj¹ MaWe. Równoczeœnie w menu
„Snapshot” pojawi siê nazwa tego pliku. W trybie „recall” wciœniêcie wczeœniej
przyporz¹dkowanego w trybie „save” klawisza, wczyta zapisany na dysku plik
z wartoœciami parametrów MaWe, po czym wyœle te paramtery do odpowiednich obiektów interfejsu u¿ytkownika, powoduj¹c natychmiastowe ustawienie
ich na zapamiêtane wartoœci
Klikaj¹c na pole pod napisem „direction” mo¿esz okreœliæ sposób w jaki
PolyController Engine bêdzie reagowaæ na ruch przyporz¹dkowanego suwakom
MaWe controllera MIDI. Jeœli w polu tym widnieje napis „the same” to przyporz¹dkowywane sobie controller MIDI i suwak MaWe bêd¹ siê poruszaæ
w tym samym kierunku. W trybie „opposite” zwiêkszanie wartoœci controllera
MIDI bêdzie skutkowa³o zmniejszaniem siê wartoœci przyporz¹dkowanego mu
suwaka MaWe. Poni¿ej widnieje niewielkie menu pozwalaj¹ce wybraæ urz¹dzenie MIDI, które bêdzie sterowaæ PolyControllerem, oraz ma³y MIDI-monitor
pokazuj¹cy jaki numer i wartoœæ poruszanego w danej chwili controllera MIDI

