
midimusic - české a slovenské midi, karaoke, hudba a podklady na zakázku

Ako na KARAOKE?
Středa, 30 duben 2008

Vytvorili ste si už niekedy midisúbor a neviete ako do neho dostat text, tak aby sa zobrazoval na
displeji vaších kláves, prípadne radi by ste si ho prehrali v programe VanBasco ? V tom prípade je tu
prehľadný a rýchly návod ako na to .  
  Ak si spustíte súbor v programe VanBasco´s Karaoke Player, uvidíte na miesto textu len čiernu
plochu, prípadne ešte nejaké informácie, ktoré tam dal autor alebo vy.                                              

           Kliknutím obrázok zväčšite                                          Je dosť programov, ktoré dokážu text
do mudisúboru doplniť, ale len jeden ma veľmi jednoduché a pravdepodobne neprekonateľné
možnosti vkladania textu.      
      Program s názvom CAKEWALK. Existuje skupina ľudí, ktorá na tvorbu muziky používa zo zásady
iba CUBASE, či už na midi alebo audio. Sám medzi nich patrím, ale ak si potrebujem otextovať midi,
CAKEWALK je ten pravý. Na otextovanie môžete použiť akúkoľvek verziu CAKEWALKu alebo dnes uz
vyššie verzie nesúce názov SONAR. Ukážka je spracovaná na verzii 9, ale osobne som textoval aj na
verzii 3.      
      Poďme sa teda pustiť to práce.      
      Spustite CAKEWALK a načítajte požadovaný súbor       Zistite si, na ktorom TRACKu je spevová
linka, v našom prípade je to TRACK 4. Ak spevovú linku nenájdete, budete si ju musieť vyrobiť, je to
základ pre midisúbor s textom.                                      
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      Kliknutím obrázok zväčšite                                          Tento bod môžete preskočiť, ale ušetrí
vám veľa času. Ak nemáte text v elektronickej podobe, nájdite si ho na nete, najlepšou stránkou pre
České a Slovenské texty je SUPERMUSIC.SK. Nájdený text si vložte do schránky a uložte si ho ako
textovy súbor *.txt alebo ho rovno vložte do CAKEWALKu.                                

      Kliknutím obrázok zväčšite
            
            

      Kliknutím obrázok zväčšite                                        Text vložíte cez panel View-Lyrics.
Samozrejme si označte TRACK, v ktorom je spevová linka.                                            
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      Kliknutím obrázok zväčšite                                        Ak ste postupovali správne, uvidíte okno
plné pomlčiek. Každa pomlčka zobrazuje jednu notu.      Ak nemáte možnosť získať text, budete si ho
musieť napísať priamo do okna, tak ako v textovom editore.                                            

      Kliknutím obrázok zväčšite                                        Ak je text s diakritikou, uvidíte niečo
podobné ako na obrázku dole. Odporúčam midisúbor otextovať bez diakritiky. Tak docielite 100%
kompatabilitu na rôzných značkách, prípadne sa vyhnete zobrazovaniu nezrozumitelných znakov. Ak
ale požívate len a len program VanBasco´s player, môžete si midisúbor otextovať aj s diakritikou.     
                                      

      Kliknutím obrázok zväčšite                                       
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      Kliknutím obrázok zväčšite                                    Tento bod je najdôležitejšou súčasťou našej
práce, preto sa nesnažte ponáhlať. Za pomoci klávesy „medzerník“ a znaku „-“ musíte text rozdeliť
na časti tak, aby jedna časť pripadala na jednu notu. Vo väčšine prípadov sú to slabiky, ale nie je to
pravidlo. Ak rozdeľovaná časť slova má byť spolu s predložkou, napíšte medzi predložku a slabiku
„podržník“. Ten vyzera takto „_“ .              

                    
    Text máte spracovaný, spustite PLAY a ak natrafíte na chybu, tak stlačte STOP, chybu opravte a
vráťte sa o 1 - 2 takty späť a ďalej pokračujte v korekcii. Ak sa dostanete až na koniec textu, nemala
by tam zostať žiadna pomlčka.                                    

      Kliknutím obrázok zväčšite                  
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       Kliknutím obrázok zväčšite                                                          Súbor uložte. Najlepšie vo
formáte SMF1. Ak si súbor spustíte v programe VanBasco´s Karaoke Player, uvidíte niečo podobné
ako na našom obrázku. Ak potrebujete odstrániť "podtržník", pokračujte v ďalsích bodoch.                 
                  

      Kliknutím obrázok zväčšite
                
      Súbor otvorte v programe gnMIDI.                                        

      Kliknutím obrázok zväčšite                                    Prekonvertujte cez - convert - Karaoke to
midiwith lyrics a začiarknite CAKEWALK prípadne TUNE 1000.                                    
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      Kliknutím obrázok zväčšite                                          

      Kliknutím obrázok zväčšite                        
      Súbor uložte.       Ak ste urobili všetko, ako bolo opísane, výsledok by mal vyzerať asi takto.         
                          

      Kliknutím obrázok zväčšite
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