7 ZÁKLADY PRÁCE S DIGITAL AUDIO WORKSTATION (DAW)
7.1 Charakteristika vybraného softvéru a jeho inštalácia
Studio One 3 Prime
Studio One 3 je pokročilá už tretia verzia originálneho DAW (digital audio
workstation, v preklade digitálna zvuková
pracovná stanica). Umožňuje nahrávanie
a editáciu audio dát a MIDI dát. Nami
používaná verzia Prime sa oproti plateným
verziám líši v okresaní niektorých funkcií,
avšak pre elementárnu prácu nám úplne
postačuje. Výhodou je neobmedzená
platnosť licencie Prime verzie a možnosť
updatu (aktualizácie) na novšiu verziu. Spolu s DAW Studio One 3 Prime sú k dispozícií základné efekty
a virtuálne nástroje, čo uľahčuje štart v práci pre nových používateľov. Pomocou tohto softwaru učiteľ
môže:
 vytvárať hudobné podklady,
 editovať hudobné podklady,
 mixovať nahrávky,
 mastrovať (finalizovať) nahrávky,
 vykonávať zvukovú realizáciu MIDI súborov,
 komponovať skladby,
 vytvárať rytmické slučky (loops).
Stiahnutie a inštalácia
Pre stiahnutie programu Studio One 3 Prime je potrebné navštíviť webovú stránku:
http://www.presonus.com/products/Studio-One/get-studio-one a v hornom paneli zvoliť možnosť Get
Studio One Prime now (získať Studio One Prime teraz).

Webová stránka Studio One
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Krok 1
Pre vyskúšanie ponúkajú vývojári
buď plnú verziu funkčnú avšak
len po dobu 30 dní, alebo
základnú verziu Prime bez
obmedzenej doby použí-vania.
Prime verzia však ponúka aj tak
bohatú ponuku funkcií pre prácu
učiteľa hudobnej výchovy.

Zvolíme možnosť Add To Cart
(pridať do košíka)

Krok 2
Následne Proceed to Chceckout
(pokračovať k zaplateniu). Stiahnutie prebieha formou e-shopu,
ale nami požadovaný produkt má
cenovku s 0,00 €.

Krok 3
Pre
splnenie
podmienok
o legálnom používaní softvéru,
ale aj pre prehľad o jeho
využívaní je potrebné sa zaregistrovať do účtu web stránky
spoločnosti PreSonus, alebo sa
prihlásiť
pomocou
už
existujúceho účtu z ponúkaných
možností. Po prihlásení vstúpte
do sekcie My products (moje
produkty), kde by už mal byť
Studio One 3 Prime.

63

Krok 4
Klikneme na ponuku Download
Installer for Windows (32 bit
alebo 64 bit podľa konfigurácie
nášho
počítača),
vyberieme
umiestnenie na disk počítača
a inštalátor stiahneme.

Krok 5
Po jeho stiahnutí spustíme inštalačný súbor.
Klikneme na tlačidlo „Next“.

Krok 6
Pre súhlas s licenčnými podmienkami stlačíme
„I Agree“.
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Krok 7
Vyberieme umiestnenie inštalácie programu
a klikneme na „Install“ čo následne spustí inštaláciu.

Krok 8
Inštalácia prebehne v priebehu pár sekúnd až minút.

Krok 9
Pre dokončenie klikneme na „Finish“.

Krok 10
Spustíme Studio One 3 Prime ikonou na pracovnej ploche.
Prvé spustenie je sprevádzané aktiváciou produktu
a inštaláciou ďalších komponentov.

Krok 11
Klikneme na „I Accept“ ako súhlas s licenčnými
podmienkami používania.
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Krok 12
Prihlásime sa do svojho vytvoreného účtu z ktorého bol
program stiahnutý.

Krok 13
V autorizačnom okne zvolíme možnosť „Run Studio One
Prime...“ a klikneme na „Activate Studio One Prime“.
Prebehne aktivácia (vyžadujúca internetové pripojenie)
a v prípade správneho priebehu sa zobrazí nasledujúce
hlásenie, oznamujúce úspešný aktivačný proces.

Krok 14
Okrem samotného softvéru je potrebné stiahnuť ďalší
balíček Studio One Instruments Volume 1. Je to základná
zvuková banka pre prácu na výkonovo slabšej konfigurácii
počítača, prípadne pre rýchly posluch skladby bez dôrazu
na zvukovú realizáciu. Ďalšie banky Studio One
Instruments Volume 2, Studio One Musicloops a. i. sú
podľa nás doplňujúce a ich stiahnutie je na uvážení
používateľa. Pre serióznu prácu ich však odporúčame.
Krok 15
Po aktivácii sa nám v programe zobrazí okno s ponukou
ďalších balíčkov a doplnkov. V sekcii „Install from“ si
vyberieme, či chceme balíčky sťahovať priamo z internetu,
alebo ich máme stiahnuté samostatne a budeme ich inštalovať
z počítača. V sekcii „Install to“ vyberieme lokáciu inštalácie
balíčkov. Sekcia configuration ponúka prednastavené
parametre inštalácie od základnej, až po plnú so všetkými
doplnkami. Odporúčame nainštalovať aspoň balíček Studio
One Instruments Vol. 1. Prípadne, ak Vás program vyzve
prihlásiť sa do konta PreSonus, tak to tak urobte.
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7.2 Popis prostredia a základných funkcií
Prostredie programu
Prostredie programu je graficky riešené veľmi profesionálnym spôsobom. Malé grafické prvky môžu
spôsobovať niektorým používateľom problémy. Všetky funkcie sú maximálne orientované na funkciu
a idea programu na kvalitu a prácu so zvukom a nie na pútavý grafický kabát. Vývojári považujú svoju
klientelu za maximálne profesionálnu, ktorá vie, po čom siaha a nepotrebuje ju teda lákať vizuálom.
Niektoré funkcie a panely sú podobné ako v programe Audacity. Hudobný softvér Studio One 3 zastáva
svoje miesto medzi profesionálnymi hudobnými softvérmi a preto aj ponuka jeho funkcií je tomu
úmerná.
Panel výberu funkcie kurzora – priradzuje kurzoru myši rôzne funkcie,
Časová os – os zobrazujúca plynutie času,
Prehliadač efektov a inštrumentov – použitie pomocou funkcie drag and drop,
Panel lokácie – informuje o polohe v skladbe,
Transport panel – umožňuje ovládanie prehrávania,
Informačný panel – zobrazuje rôzne informácie,
Mixážny pult – nástroj pre editáciu vlastností jednotlivých stôp,
Audio track – stopa s nahratými audio dátami,
MIDI track – stopa s MIDI dátami ,
Panel menu – menu funkcií pre prácu.
Funkcie menu
Spomenieme len základné funkcie potrebné pre našu prácu.
File
New song – otvorenie nového projektu/skladby,
Open – otvorenie uloženého súboru,
Close – zatvorenie práve otvoreného projektu,
Save – uloženie projektu,
Save As – uloženie projektu do ďalšie súboru,
Recent files – zobrazenie naposledy otvorených projektov,
Quit – zatvorenie celého programu Studio One 2.
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Edit
Undo- krok späť,
Redo – krok vpred,
History – zobrazenie histórie úkonov,
Cut – vystrihnúť,
Copy – kopírovať,
Paste – vložiť,
Delete – vymazať,
Duplicate – duplikovať.

Song
Import file – importovanie ďalšieho súboru do projektu,
Export Mixdown – export projektu do jedného audio súboru,
Song setup – nastavenie projektu,
Song Information – Informácie o projekte.

Track
Add Audio Track (mono/stereo) – vloženie audio stopy do
projektu,
Add Instrument track – vloženie MIDI stopy (v tomto prípade
pomenovanej ako inštrumentálnej,)
Remove Track – vymazať stopu,
Duplicate – duplikovať stopu.
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Event
Export parts to MIDI file – export
partov do MIDI súboru,
Musical functions-Lenght- dĺžka
noty,
Musical functions-Stretch- predĺženie
noty,
Musical functions-Transpose –
transpozícia ,
Musical functions-Velocity –
dynamika,
Musical functions-Quantize – opravy
rytmických nepresností,
Musical functions-Humanize –
funkcia humanizéra, ktorá do
presného zápisu pridá náhodné
nepresnosti, napr. mierne rytmicky
nedodrží presný záznam, notu ukončí
o trochu skôr atď.

Audio
Normalize Audio – normalizácia hlasitosti,
Reverse Audio – prehrávanie audio stopy opačným smerom,
Create Autofades – vytvorenie automatického krátkeho Fade In
a Fade Out.

Funkcie menu Transport, Options, View, Studio One, Help nie
sú pre elementárnu prácu potrebné, alebo ich funkciu nahrádza
tlačidlo priamo na paneli programu.
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Panely
Okno projektu
Výber – kurzor má funkciu výberu,
Rozsah – kurzor má funkciu označovania sekcií v projekte,
Strih – kurzor má funkciu strihu,
Guma – kurzor má funkciu gumy/mazania,
Kresliť – kurzor má funkciu ceruzky na editáciu obálok,
Počúvať – kurzor má funkciu prehrávania,
Zobrazovacia jednotka – nastavenie zobrazovacej jednotky na časovej osi (bars – doby, samples –
vzorky, seconds – sekundy),
Inštrumenty – menu samplovaných nástrojov,
Efekty – menu efektov.
Zvuky- menu rozličných zvukových slučiek, efektových zvukov...,
Súbory – súbory použité v projekte,
Prehliadač – prehliadač menu,
Monitoring hlasitostí – monitorovanie vstupnej a výstupnej hlasitosti,
Metronóm – funkcia metronómu,
Nahrávať – spustiť nahrávanie,
Stop – zastavenie,
Spustiť – prehrávanie,
Okno mixážneho pultu,
Okno projektu.
Okno editácie otvoríme dvojitým kliknutím na Instrument stopu, alebo tlačidlom Edit na paneli vpravo
dole. V okne editácie sa zobrazuje klasický „pianový pás“, horizontálnom smere ako časová os a vo
vertikálnom ako rozložená klaviatúra v smere od najnižších tónov dole po najvyššie hore. Rozsah je čisto
teoretický, umožňujúci komplexnú prácu s akýmkoľvek nástrojovým obsadením. Editácia v tomto okne
je podstatne jednoduchšia a intuitívnejšia pomocou myši. Okno sekcie bicích nástrojov sa v prípade
programu Studio One 3 zobrazuje rovnako ako piano roll, avšak namiesto klávesov sa zobrazujú názvy
zvukov v smere zdola nahor.

Okno Piano roll
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Okno editácie instrument track
Okno editácie audio track
Okno editácie je podobné ako v prípade Instrument stopy, avšak ponúka editačné možnosti adekvátne
jeho charakteru. Funkcie sú v súlade s tými, ktoré sme spomínali v súvislosti s programom Audacity.

Okno editácie audio track
7.3 Aranžovanie hudobného podkladu
Aranžovanie hudby v programe DAW prebieha podobným spôsobom ako klasická kompozícia,
avšak niektoré kroky môžu prebiehať súčasne, čo zefektívňuje prácu. Aranžér si môže po každom
svojom kroku vypočuť výsledok a okamžite tak korigovať chyby, prípadne meniť hudobné dáta. Pri
aranžovaní hudby v tejto kapitole budeme pracovať len s dátami zápisu hudby, teda v rozhraní MIDI
sekvencera.
Aranžovanie hudobného podkladu bližšie približujeme v dvoch rovinách:
 melodizácia a rytmizácia riekanky alebo piesne pre detské hudobné nástroje ako jedna
z kľúčových schopností učiteľa hudobnej výchovy na predprimárnom aj primárnom stupni
edukácie,
 aranžovanie piesne pre detský hudobný súbor s väčším nástrojovým obsadením a hudobným
spracovaním pre učiteľov hudobnej výchovy na predprimárnom aj primárnom stupni edukácie,
ktorí majú širšie hudobné vzdelanie (napr. absolventi ZUŠ...).
Aranžovanie hudobného podkladu v Digital audio workstation (DAW) zahŕňa nevyhnutne dve
roviny práce a to:
 hudobné spracovávanie,
 zvuková realizácia (práca so zvukom).
Melodizácia a rytmizácia riekanky alebo piesne pre detské hudobné nástroje
Najelementárnejšou formou práce učiteľa ako aranžéra hudobného podkladu je melodické
a rytmické hudobné spracovanie riekanky, teda jej hudobná úprava pre detské hudobné nástroje.
Odporúčaný postup pri aranžovaní:
 tvorba hlavnej melódie,
 tvorba rytmického sprievodu (rytmické hudobné nástroje),
 tvorba sprievodných partov (s prvkami harmonizácie, napr. gajdošská kvinta),
 formová tvorba skladby (predohra, sloha, medzihra, sloha, dohra...).
Spracovanie všetkých krokov nie je pri melodizácii a rytmizácii záväzné. Vychádzame z problému,
ktorý práve riešime (napr. ak potrebujeme len rytmizáciu, nespracovávame ostatné popísané kroky).

73

Zvukovú realizáciu navrhujeme vykonávať v nasledovných postupných krokoch:
 inštrumentácia, ktorá prebieha počas celého aranžovania,
 mixáž, teda úprava hlasitosti jednotlivých partov,
 export a publikovanie.
Zadávanie dát (nôt) do multitrack DAW systému môže prebiehať dvoma spôsobmi. Manuálnym
zadávaním informácií počítačovou myšou priamo do okna projektu, alebo nahrávaním pomocou MIDI
nástroja podobným princípom ako na magnetofónový pás. Kvôli obmedzeniam vo vybavení a ľahkej
dostupnosti pri minimálnych nákladoch si uvedieme postup ručného zadávania dát, ktorý naráža v oblasti
hudobníkov na veľkú vlnu nevôle kvôli strojovosti skladby.
Vytvoríme si nový projekt (Create a new Song), nastavíme si jednotlivé údaje vo formulári
a klikneme na OK.
 Song title – názov skladby a pod ním priečinok pre uloženie,
 Sample rate – samplovacie rozlíšenie, odporúčame 44.1 kHz,
 Resolution – rozlíšenie, odporúčame 16 bit,
 Timebase – zobrazovacia jednotka – ideálne Bars (takty),
 Song Lenght – dĺžka skladby – cca,
 Tempo – tempo piesne (pri riekanke a detskej piesni nastavíme na hodnotu 80),
 Time signature – druh taktu (pre riekanku napr. 2/4).
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Vytvoríme si zápis melódie, teda jednej slohy riekanky alebo piesne podľa notového zápisu.
Klikneme na Add – Add instrument track.

Klikneme dvakrát na priestor prvého taktu prvej stopy, kde by sa mal zobraziť obdĺžnik zaplňujúci tento
priestor. Tento obdĺžnik môžeme kedykoľvek predĺžiť kliknutím na jeho pravý okraj a potiahnutím
doprava. Na obdĺžnik klikneme následne dvakrát pre zobrazenie editačného okna Instrument stopy.
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Nastavíme si stopu ako melodickú, teda priradíme jej hudobný nástroj a to tak, že z prehliadača vpravo
spôsobom drag and drop chytíme nástroj a prenesieme ho na našu stopu. Klikneme na obrázok klávesov
vpravo od nastavenia zvukového výstupu, pričom by sa nám malo zobraziť okno virtuálneho nástroja
Presence. Noty vkladáme do editora instrument stopy. Hodnotu Quantize nastavíme na 1/8 (v editore sa
nám zobrazí sieť, kde jedno okienko bude predstavovať osminovú notu.) Dlhšie noty vytvoríme
jednoducho vložením osminovej a jej predĺžením potiahnutím jej pravého okraja na požadovanú dĺžku.
Pomocou funkcie kurzora ceruzka vložíme noty do zápisu.

Porovnajme notový zápis riekanky, a jej prepis do editora instrument stopy.
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Rovnako ako prvú stopu, si vložíme ďalší instrument track, avšak nastavíme si ho ako stopu bicích, resp.
rytmických hudobných nástrojov (neladených). Zmeníme jej nastavenie na drum editor a to tak, že
z prehliadača vpravo spôsobom drag and drop chytíme nástroj a prenesieme ho na našu stopu. Klikneme
na obrázok klávesov vpravo od nastavenia zvukového výstupu pričom by sa nám malo zobraziť okno
virtuálneho nástroja Presence. Bicie sady sú označované ako kit, resp. Drum kits, našom prípade si
zvolíme Stadium kit.
Pre zobrazenie názvov zvukov bicích hudobných nástrojov, priradených k jednotlivým
políčkam, si nastavíme biciu mapu GM Drums. Klikneme na piktogram nastavenia a vyberieme si podľa
názornej ukážky Gm Drums a potvrdíme OK.

Podobne, ako pri tvorbe melódie, vytvoríme rytmickú stopu k riekanke alebo piesni. Ak napríklad
chceme, aby nám tamburína hrala vždy prvú dobu v takte, vyhľadáme si ju vo výbere bicích nástrojov
a vložíme noty do riadku, ktorému je priradená.

Rovnakými postupmi vytvoríme zápisy aj ďalších rytmických nástrojov, všetky v tej istej stope, len
v iných riadkoch. Melodické stopy, však musia mať každá svoju stopu, teda jedna stopa, pre jeden
hudobný nástroj.
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Po vytvorení potrebných stôp a nástrojov môžeme pristúpiť k formovej tvorbe skladby.
Funkciou zoom si zväčšíme rozsah zobrazenia na časovej osi a skopírovaním vytvorených častí
spracujeme pieseň do hudobnej úpravy s nami vybranou formovou štruktúrou.
Pomocou funkcie Copy takto jednu vytvorenú slohu piesne skopírujeme niekoľkokrát za sebou
podľa potreby. Pomocou myšky to urobíme tak, že si označíme v okne projektu obdĺžnik (loop, teda
slučka) pridržíme na klávesnici ľavý Alt a presunieme ho na požadované miesto. Funkcie kopírovania
pomocou Alt fungujú aj v instrument track editore na úrovni jednotlivých tónov. Rovnako je efektívne
používať klávesu delete na mazanie označených tónov alebo sekcií.

Pre praktické využitie zaranžovanej piesne je nevyhnutné
projekt exportovať do znejúceho formátu, napr. wav.
Skladbu si označíme lokátormi, a to: začiatok klikom myši
pri podržaní ľavého Ctrl a koniec kliknutím a pridržaním
ľavého Alt, na časovej osi.
Pieseň vyexportujeme do súboru wav. Song – Export
mixdown. Ponecháme prednastavené nastavenia, nastavíme
tieto položky na hodnoty zobrazené na obrázku a klikneme
na OK, čím sa súbor vyexportuje.
 Filename - názov súboru ,
 Location - umiestnenie,
 Resolution - rozlíšenie,
 Sample rate - samplovacia frekvencia.
V prípade potreby ďalšej práce s piesňou vo formáte
zapísanej hudby dokáže program Studio One 3 exportovať
pieseň aj v MIDI formáte: Event – Export parts to MIDI file
(exportovať stopy vo formáte MIDI súboru).
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Aranžovanie piesne pre detský hudobný súbor s väčším nástrojovým obsadením a hudobným
spracovaním
V aranžovaní pre detský hudobný súbor predpokladáme u pedagóga zvládnutie zaranžovania
riekanky alebo piesne z predchádzajúcej časti textu a s hlbšími poznatkami z teórie hudby,
harmonizácie, inštrumentácie a foriem hudby.
Odporúčaný postup:
Zaranžovanie skladby v krokoch:
 tvorba rytmického partu,
 tvorba hlavnej melódie,
 tvorba harmónie,
 tvorba sprievodných partov,
 tvorba basovej linky,
 formová tvorba skladby (sloha, refrén, sólo...),
 tvorba melodických a rytmických ozdôb v partoch.
Zvuková realizácia v krokoch:
 inštrumentácia, ktorá prebieha počas celého aranžovania,
 mixáž, teda úprava hlasitosti partov,
 mastering, teda záverečná úprava skladby,
 export a publikovanie.
Najprv si vytvoríme rytmickú sekciu buď vytvorením rytmickej slučky a jej rozkopírovanie na celú slohu
a následnú úpravu, alebo rytmický part vytvoríme rovnako ako pri riekanke, teda celú slohu ako celok.
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Po vytvorení rytmického partu, začneme vytvárať ďalšie nástrojové stopy (sólový melodický
hudobný nástroj, bas, harmonický sprievod). Vytvoríme si kompletnú jednu slohu piesne, vrátane
sólového hudobného nástroja, basovej linky atď., vrátane kadencie pri prechode na ďalšiu slohu T – D.
Tvorba aspoň základnej rytmickej sekcie umožňuje mať lepší prehľad o charaktere piesne.
Ak máme vytvorenú kompletnú jednu slohu, môžeme potrebné party skopírovať ako celok, čím
vytvoríme kópiu rovnakej slohy v časovom priebehu za sebou. Zaranžujeme celú skladbu, avšak
výsledkom bude len jej hrubá skica a prehľad o jej časovom priebehu.
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Ak pieseň spĺňa naše požiadavky, prikročíme k vyváženiu hlasitosti, odborne nazývanej mixáž.
Pomocou virtuálneho mixážneho pultu upravíme pomery hlasitostí jednotlivých stôp resp. hudobných
nástrojov a panorámu jednotlivých stôp tak, aby boli jasne definované umiestnenia v stereo priestore,
dominantné stopy, sprievodné party a nedochádzalo k skresleniu zvuku presiahnutím najvyššieho bodu
hlasitosti 0dB . Ak je to potrebné, aplikujeme na stopy efekty, napr. reverb, chorus...
Ak je skladba (vyvážená) zmixovaná, môžeme na ňu aplikovať jednoduchý mastering, teda
záverečnú úpravu celkového zvuku, ktorá najčastejšie zahŕňa zvukové nástroje ako kompresor
(dynamické vyváženie skladby, zvýšenie celkovej hlasitosti) a ekvalizér.
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Ak máme kompletnú jednu slohu, môžeme sa venovať melodickým a rytmickým úpravám jednotlivých
partov (rytmické prechody, melodické ozdoby...). Môžeme však túto prácu nechať až po zaranžovaní
piesne, čím trochu zmiernime strojovosť a budeme zmeny robiť jednotlivo a s väčšou variabilnosťou.

Úloha
Spracujte hudobný motív na základe vlastného výberu do formy hudobného aranžmánu s dodržaním
nasledovných podmienok:
a) Hudobný motív alebo skladba z učebnice pre ZŠ.
b) Forma: Introdukcia (predohra) – Sloha (x krát) + medzihra – Coda (dohra).
c) Minimálna inštrumentácia – rytmická sekcia, melódia.
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