Wielka inwestycja
Uczenie się Pure Data w ogóle, a libpd w szczególności to świetna inwestycja. W środowisku
technologicznym, które zmienia się tak szybko, że wiele książek jest nieaktualnych przed ich
opublikowaniem, Pure Data jest rzadką oazą stabilności. Zdając sobie sprawę, że wiele dzieł w muzyce
komputerowej jest zagrożonych utratą, ponieważ zależą od przestarzałej technologii, Miller Puckette
zaprojektował Pd jako trwałą i stabilną platformę, i rozpoczął projekt Pd Repertory, którego celem jest
przeniesienie cennych kompozycji do Pd w celu zachować je dla potomności. W podobnym duchu libpd
ma na celu zapewnienie stabilnego API dla osadzonego audio, które zachowuje się w ten sam sposób
na wielu różnych platformach i językach oraz chroni programistę przed ciągle zmieniającymi się
arkanami obecnej technologii, zapewniając poziom abstrakcji, który pozwala skupić się na pracy.
Pomyśl o tym jak o swojej warstwie abstrakcji szaleństwa. Nie oznacza to, że libpd się nie zmieni;
zarówno Pd, jak i libpd są aktywnie rozwijane, ale większość zmian nastąpi pod maską, bez wpływu na
API, od którego zależy kod klienta. Podczas konferencji Pure Data Convention 2011 w Weimarze odbyła
się dyskusja paneloa na temat przyszłości Pd. Nie brakowało pomysłów na ulepszenia; lepszy interfejs
użytkownika, szybszy cykl wydawniczy, optymalizacje dla nowoczesnych procesorów itp. Jednak
naprawdę uderzyło mnie, że nikt nie sugerował nowych możliwości przetwarzania dźwięku. Piętnaście
lat po pojawieniu się Pd ludzie nie osiągnęli jeszcze granic Pd jako silnika syntezy. Matematyka w
rdzeniu Pd jest teraz tak samo potężna jak w 1996 r., A zrozumienie tego przez Millera nie ma sobie
równych. To jest prawdziwy powód, dla którego Pd zostaje tutaj.
Zasoby
Główne repozytorium projektu libpd jest dostępne w GitHub. Oprócz podstawowej biblioteki i
komponentów dla Androida i iOS, możesz znaleźć wsparcie dla innych języków, a także niektórych
luźno powiązanych projektów. Jeśli poradzisz sobie z lutownicą i nie boisz się wypróbować sprzętu
eksperymentalnego, możesz znaleźć instrukcje dotyczące budowania i korzystania z interfejsu
Bluetooth-MIDI dla urządzeń z systemem Android. Możesz również znaleźć wiele dokumentacji na wiki
projektu w GitHub. Społeczność libpd spotyka się w Pd Everywhere; możesz znaleźć link na
http: //shop.oreilly.com/product/0636920022503.do.
W ciągu niecałego roku Pd Everywhere wyrósł z nowopowstałej witryny na aktywną grupę ponad 200
programistów, od podstawowych opiekunów po zwykłych użytkowników. Dźwięk jest zawsze pomocny
i cywilny, z niesamowitym stosunkiem sygnału do szumu. Jeśli napotkasz problem z libpd, powinieneś
najpierw zwrócić się do Pd Everywhere. Chętnie usłyszymy od ciebie. Wreszcie, jeśli masz pytanie
dotyczące samego Pd, a nie opakowania libpd, możesz przejść do listy mailingowej Pd.
Wymagania wstępne
Tu założono, że masz praktyczną wiedzę na temat programowania na Androida lub iOS, a także
działające środowisko programistyczne. Musisz być w stanie uruchamiać przykładowe aplikacje na
rzeczywistym urządzeniu, zamiast tylko emulować je lub symulować w oprogramowaniu. Nie wystarczy
przetestować aplikację za pomocą emulatora Android lub symulatora iPhone'a. Jest to powszechne
upomnienie, ale w przypadku aplikacji muzycznych ma dwojaki charakter. Ogólnie rzecz biorąc, musisz
przetestować swoje aplikacje na rzeczywistym urządzeniu, ponieważ aplikacja działająca dobrze w
symulacji może zawieść na wolności. Jednak podczas robienia dźwięku masz również problem
odwrotny - aplikacja, która wytwarza symetryczny dźwięk w symulacji, może działać dobrze, gdy działa
na prawdziwym urządzeniu. Tak czy inaczej, testowanie w symulacji niewiele powie o jakości aplikacji.
Instalacja systemu Android

Zespół Androida poleca program Eclipse do tworzenia Androida, a tego właśnie będziemy używać.
Potrzebna będzie najnowsza wersja zestawu SDK dla Androida, najnowsza wersja Eclipse i Android
Development Tools (ADT) dla Eclipse. Witryna dla programistów Androida wyjaśnia, jak ustawić to
wszystko http://developer.android. com / sdk / installation.html). Upewnij się, że używasz Eclipse 3.7
lub nowszego; starsze wersje dadzą ci wiele smutku. Nawet jeśli libpd jest napisany w języku C, nie
trzeba instalować pakietu Android Native Development Toolkit (NDK), jeśli chcesz po prostu pisać
aplikacje oparte na libpd w Javie. Konfiguracja środowiska Android może być trudna do
skonfigurowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wypróbuj kilka przykładowych aplikacji
dostarczonych z zestawem SDK, aby przekonać się, że Twoja instalacja jest gotowa na rozwój Androida.
Kompletne środowisko programistyczne dla Androida składa się z kilku oddzielnych, ale połączonych
ze sobą elementów: Eclipse, Java Development Kit (JDK), ADT, SDK i NDK. Jest to sporadyczna przyczyna
zamieszania, ponieważ wszystkie są aktualizowane niezależnie; musisz wybrać wersje, które będą ze
sobą współpracować. Zgodnie z ogólną zasadą opiekunowie libpd starają się, aby wszystko działało z
najnowszą wersją wszystkich komponentów, ale czasami nadrobienie może zająć trochę czasu. W razie
wątpliwości sprawdź wiki libpd, aby uzyskać informacje na temat zalecanej konfiguracji.
Narzędzie instalacyjne zestawu SDK systemu Android zapyta, które wersje SDK należy pobrać. Zalecam
wybranie ich wszystkich i zainstalowanie nowych, gdy staną się dostępne, nawet jeśli zamierzasz
kierować tylko na starsze wersje. Możesz wdrożyć aplikacje oparte na libpd na poziomie API Level 3
(Cupcake) lub wyższym, ale będziesz potrzebował przynajmniej poziomu API 10, aby zbudować
aplikację z libpd. Oprócz wersji Android SDK należy zwrócić uwagę na ustawienia kompilatora Java. Pd
na Androida wymaga Java 1.6. Każdy projekt w Pd for Android wyraźnie wymusza to wymaganie, ale
nadal należy wybrać Preferencje → Java → Kompilator i upewnić się, że poziom zgodności kompilatora
w obszarze roboczym jest ustawiony na 1,6 i że Java 1.6 jest zainstalowana na komputerze. Jeśli to
koliduje z innymi twoimi projektami, zalecam utworzenie nowej przestrzeni roboczej dla projektów
używających libpd. W przeszłości różne wersje ADT przyjmowały różne podejścia do układania i
konfigurowania projektów. Oddział libpd dla Androida śledzi rozwój ADT i staramy się zachować
zgodność z najnowszą wersją. Oznacza to, że będziesz potrzebować wersji 15 lub nowszej ADT, bez
względu na to, dla której wersji Androida pracujesz. Jeśli przyszła aktualizacja ADT przerwie twój
projekt, możesz zaktualizować konfigurację projektu, otwierając jego menu kontekstowe i wybierając
Narzędzia Android → Napraw właściwości projektu. Emulator Androida jest bardzo ograniczony pod
względem możliwości audio. W czasie pisania, będzie to robić tylko z częstotliwością próbkowania
8000Hz, a opóźnienie audio w obie strony od mikrofonu do głośnika jest dość duże. Jeśli chcesz
przetestować wydajność audio, musisz uruchomić aplikację na rzeczywistym urządzeniu.
Konfiguracja iOS
Konfiguracja komputera Mac na potrzeby rozwoju systemu iOS jest prosta; jeśli zainstalujesz Xcode
4.2, automatycznie otrzymasz wszystkie potrzebne składniki, w tym system kontroli wersji Git. Xcode
4.2 różni się od poprzednich wersji i powinieneś rozważyć uaktualnienie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
W szczególności Xcode 4.2 wprowadził automatyczne zliczanie referencyjne (ARC). Gałąź libpd iOS jest
zbudowana bez ARC, ale ten wybór nie wpływa na kod klienta. Projekty używające libpd będą działać
równie dobrze niezależnie od tego, czy ARC jest włączone. Ponieważ Apple zaleca ARC do nowego
rozwoju, przykładowe projekty w tej książce będą go używać, ale będziemy również zwracać uwagę na
drobne różnice, o których należy pamiętać podczas budowania projektów bez ARC. Do testowania
będziesz potrzebować urządzenia z systemem iOS i będziesz mógł uruchamiać własne aplikacje na tym.
Wymaga to zarejestrowania się w programie Apple iOS Developer Program i uiszczenia opłaty.
Symulator ma tendencję do generowania dziwnych dźwięków i nie obsługuje wszystkich kategorii sesji
audio i konfiguracji kanałów. Opiekunowie gałęzi libpd z iOS dokładają wszelkich starań, aby umożliwić

przynajmniej niektóre podstawowe testy w symulacji, ale symulator był jak dotąd poruszającym się
celem. Spróbuj, ale nie oczekuj, że będzie działać we wszystkich sytuacjach.
Git
Git to stosunkowo nowy system kontroli wersji, który staje się coraz bardziej popularny. Będziesz
potrzebował go do pobierania i aktualizowania wszystkich bibliotek omawianych tutaj. Znajomość Git
nie jest warunkiem wstępnym, a my wymienimy wszystkie polecenia Git, które będą potrzebne do
pracy z libpd. Jeśli zamierzasz zarządzać swoimi projektami opartymi na libpd za pomocą Git (i bardzo
polecam to zrobić), musisz studiować na Git. Wiele doskonałych samouczków jest dostępnych online.
pomijając świat Linuksa, Git jest najbardziej w domu w terminalu. Istnieje kilka graficznych nakładek
dla Gita, ale w tej chwili żadna z nich nie wydaje się całkowicie przekonująca. Jeśli używasz Linuksa lub
Mac OS X, możesz użyć wbudowanego terminalu. Jeśli używasz systemu Windows, użyj narzędzia
GitBash dostarczanego wraz z dystrybucją Git. Jeśli nie znasz linii poleceń systemu Unix, powinieneś
zapoznać się z podstawowymi poleceniami powłoki. To nie potrwa długo i jest to przydatna
umiejętność. Sposób instalacji Git zależy od systemu operacyjnego. Jeśli używasz komputera Mac, Git
zostanie włączony do instalacji Xcode 4.2. Jeśli używasz jednej z popularnych dystrybucji Linuksa,
wyszukaj Git w menedżerze pakietów i zainstaluj podstawowy pakiet Git. Użytkownicy systemu
Windows mogą znaleźć archiwa instalacji online. Najbardziej podstawowy z nich zrobisz - upewnij się,
że wybrałeś GitBash po wyświetleniu monitu. Jeśli tworzysz Android, możesz być świadomy EGit, Git
wtyczka do Eclipse. EGit nie jest odpowiedni do naszych celów, ponieważ libpd i jego gałęzie są
zorganizowane w podmoduły Git, a EGit nie obsługuje jeszcze submodułów. Po stronie iOS Xcode 4.2
ma w sobie trochę wsparcia dla Gita, ale to też go nie wycina z tego samego powodu: słaba obsługa
submodułów.

Tworzenie Szumu z Pure Data
Ta część zawiera krótki przegląd Pure Data, koncentrując się na najważniejszych funkcjach z punktu
widzenia libpd. Jeśli znasz już Pd, nauczysz się tworzyć łatki, które dobrze współpracują z libpd. Jeśli nie
znasz jeszcze Pd, nauczysz się, jak tworzyć proste łatki, które będą generować sygnał dźwiękowy na
żądanie, wystarczający do stworzenia makiety do testowania, gdy będziesz czekał na swojego
projektanta dźwięku. Ta część nie jest dokładnym wprowadzeniem do Pd - ani nie musi tak być,
ponieważ napisano już doskonałe książki na temat Pd.
Instalowanie Pure Data
Możesz pobrać Pure Data z http://puredata.info/. Znajdziesz tam dwie wersje Pd, Pd Vanilla i Pd
Extended. Pamiętaj, aby wybrać Pd Vanilla, ponieważ jest to gałąź, którą śledzi libpd. Na ogół chcesz
wybrać najnowszą stabilną wersję.
Jeśli jesteś nowy w świecie oprogramowania open source, możesz być zaniepokojony niskimi
numerami wersji, takimi jak 0,43. Nie martw się jednak. Deweloperzy Open Source wydają się być
bardzo konserwatywni w przypisywaniu numerów wersji, a poważne projekty open source są
wypolerowane i solidne na długo przed tym, zanim trafią do wersji 1.0.

Po uruchomieniu Pd zobaczysz okno podobne do tego na rysunku

To jest Pd-0.43-0 na Macu. Jeśli używasz innego systemu operacyjnego lub wersji Pd, twoje okno może
wyglądać inaczej, ale najistotniejsze funkcje na razie są takie same: Powinieneś zobaczyć duże puste
pole tekstowe, a także pole wyboru oznaczone DSP (do cyfrowego przetwarzania sygnałów ) lub
Compute Audio w prawym górnym rogu. Podczas pracy z Pd dobrym pomysłem jest obserwowanie
pola tekstowego, ponieważ tam Pd będzie drukować aktualizacje statusu i komunikaty o błędach. Pole
wyboru wskazuje, czy komponenty przetwarzania sygnału Pd są aktywne. Po uruchomieniu Pd należy
włączyć DSP. Jeśli spodziewasz się dźwięku z Pd, ale nic nie słyszysz, najpierw sprawdź pole wyboru
DSP. Upewnijmy się, że Pd działa poprawnie: Wybierz punkt menu „Media → Testuj dźwięk i MIDI…”.
Zobaczysz okno, które wygląda jak na rysunku.

Wybierz 60dB lub 80dB w TEST TONE Jeśli usłyszysz sygnał sinusoidalny, możesz zamknąć okno
testowe; Twoja instalacja Pd jest gotowa. Jeśli nic nie słyszysz, mimo że dźwięk testowy i przełącznik
DSP są włączone, rozpoczyna się rozwiązywanie problemów - czy głośniki są podłączone i włączone,
czy wyciszono dźwięk, czy jest jakiś inny program przechwytujący interfejs audio itp. Dobrze
spreparowane wyszukiwanie w Google zazwyczaj rozwiązuje problem, a jeśli wszystko inne zawiedzie,
możesz skorzystać z listy mailingowej Pd w celu uzyskania pomocy
Pierwsza łatka
Stwórzmy nasz pierwszy patch Pd. Wybierz Plik → Nowy. (Dla jasności opiszę tutaj elementy menu, ale
nikt nie używa menu podczas krosowania. Używanie skrótów klawiaturowych do najważniejszych
operacji szybko staje się drugą naturą.) Zobaczysz puste płótno

Wygląda to zupełnie inaczej niż inne graficzne interfejsy użytkownika. Nie oferuje żadnych wskazówek,
żadnych przycisków do kliknięcia, żadnych funkcji do odkrycia. Ekspert ds. Użyteczności rozszyfrowałby
tyranię pustego płótna. Ale nie rozpaczaj. Gdy już nauczysz się, jak poruszać się po Pd, docenisz jasność,
która towarzyszy brakowi wizualnego bałaganu. Pd nie przyjmuje żadnych założeń co do tego, co
chcesz zrobić, ani jak chcesz to zrobić. Puste płótno może wydawać się zniechęcające, ale jest to
właściwy fundament dla twórczej pracy. Wybierz pozycję menu Umieść → Obiekt. Zobaczysz
przerywane pole, które będzie podążać za wskaźnikiem myszy. Przenieś go na środek płótna i wpisz

osc~ 220 w polu. Teraz kliknij poza polem, a pole stanie się stałe. Właśnie stworzyłeś sinusoidę o
częstotliwości 220 Hz

Jeszcze nic nie usłyszysz, ale na razie nic się nie stało. Wybierz Ponownie → Obiekt ponownie, umieść
przerywane pole pod oscylatorem, wpisz * ~ 0.1 i kliknij poza polem. Utworzyłeś obiekt mnożnikowy

Utwórz inny obiekt, umieść go pod mnożnikiem i wpisz *~0.1. To konwerter cyfrowo-analogowy, który
reprezentuje interfejs audio

Nadal nic nie słyszysz, ponieważ nasze obiekty nie są jeszcze połączone. Każdy obiekt już działa; w
szczególności oscylator już generuje sygnał sinusoidalny, ale dźwięk sinusoidalny nigdzie nie idzie.
Zmienimy to teraz. Prawdopodobnie zauważyłeś małe pudełka, puste lub stałe, które Pd rysuje w
rogach twoich obiektów. Są to wloty i wyloty, przez które przedmioty komunikują się ze sobą. Ogólny

obraz jest taki, że dane przepływają od góry do dołu; wloty znajdują się na górze twoich obiektów,
wyloty są na dole. Teraz łączymy obiekty, przeciągając wyloty do wpustów. W szczególności, przesuń
wskaźnik myszy w dolny lewy róg oscylatora. Gdy znajdziesz się na szczycie, wskaźnik myszy będzie
wyglądał jak okrąg. Teraz przeciągnij myszą do lewego wlotu swojego mnożnika. Nie musisz być
strasznie dokładny; tak długo, jak wskaźnik myszy znajduje się w polu mnożnika iw ogólnym
sąsiedztwie lewego wlotu, Pd nawiąże prawidłowe połączenie po zwolnieniu przycisku myszy

Prawdopodobnie napotkaliście już funkcję autoconnect Pd: Jeśli dodasz nowy obiekt, gdy wybrany jest
istniejący obiekt, Pd automatycznie połączy pierwsze ujście wybranego obiektu z pierwszym wlotem
nowego obiektu. Ta funkcja jest bardzo wygodna, jeśli chcesz szybko poskładać łańcuch obiektów, ale
może to być zaskakujące, jeśli uruchomisz go przypadkowo. Możesz uniknąć zamieszania, zawsze
klikając puste miejsce na płótnie przed dodaniem nowego obiektu.
Nadal nic nie słyszysz, ponieważ wloty interfejsu audio są nadal niepodłączone. Teraz, jeśli podłączysz
gniazdo mnożnika do lewego wejścia interfejsu audio, usłyszysz dźwięk w lewym kanale stereo. Możesz
także narysować drugie połączenie od wylotu do prawego kanału, aby uzyskać bardziej zrównoważone
wrażenia słuchowe

Zbudowaliśmy nasz pierwszy łańcuch przetwarzania sygnału: oscylator tworzy próbki, mnożnik
zmniejsza amplitudę dla ochrony Twoich uszu, a wynik jest wysyłany do interfejsu audio.
Podczas pracy z libpd upewnij się, że twoje próbki wyjściowe będą zawsze między -1 a 1. W zależności
od twojego ustawienia, poza zakresem próbki mogą powodować szereg artefaktów, od łagodnych
zniekształceń do zwykłego szumu. libpd nie wyciśnie twojego wyjścia. To była celowa decyzja
projektowa; automatyczne przycinanie byłoby początkowo wygodne, ale nie rozwiązałoby żadnych
problemów, wystarczy je zamiatać pod dywan. Ostatecznie każda łatka jest odpowiedzialna za jej
wyjście. Obciążenie DC jest pokrewnym problemem; jeśli jest w ogóle możliwe, że twoja łatka może

generować odchylone wyjście (tj. sygnał, którego średnia wartość w czasie różni się od zera),
powinieneś rozważyć dodanie filtra górnoprzepustowego, który usunie wszystkie stałe elementy z
sygnału. Rysunek przedstawia wspólny wzorzec, który eliminuje polaryzację DC, jak również próbki
spoza zakresu, łącząc obiekty hip i klipy z każdym kanałem wyjściowym.

Powinieneś poświęcić trochę czasu na eksperymentowanie z interfejsem użytkownika. Możesz
przeciągać obiekty i edytować ich właściwości, klikając wewnątrz nich i wpisując nowe wartości.
Możesz wypróbować różne częstotliwości i mnożniki (zachowaj małe mnożniki, ze względu na bębenki
uszne). Usuwanie połączeń jest proste, wystarczy wybrać połączenie i nacisnąć klawisz Backspace.
Usuwanie obiektów jest trochę trudniejsze: przeciągnij myszą, aby wybrać region zawierający obiekty,
które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Backspace. Zauważ, że możesz modyfikować swój
patch w czasie rzeczywistym. Gdy zmienisz częstotliwość swojego oscylatora, natychmiast usłyszysz
zmianę. Po usunięciu połączenia odpowiedni sygnał znika natychmiast. Nie ma potrzeby kompilowania
zmian; każda zmiana zaczyna obowiązywać z chwilą jej wprowadzenia. Jest to jeden z powodów, dla
których Pd jest tak zwinnym narzędziem do tworzenia prototypów
Pd ma dwa tryby, tryb edycji i tryb uruchamiania. Na razie nasze działania odbywają się w trybie edycji.
Jeśli otworzysz nowe płótno lub dodasz obiekt, Pd automatycznie przejdzie do trybu edycji, więc nie
będziesz musiał natychmiast martwić się, w jakim trybie się znajdujesz. Jeśli jednak przekonajsz się, że
Pd w tajemniczy sposób odmawia edycji poprawki, spójrz na wskaźnik myszy. W trybie edycji będzie
wyglądać jak ręka; w trybie run, jak strzała. Jeśli jesteś w złym trybie, po prostu przełącz pozycję menu
Edytuj → Tryb edycji.

Teraz jest dobry moment, aby zapoznać się z funkcją pomocy Pd: Kliknij prawym przyciskiem myszy
obiekt i wybierz Pomoc. Zobaczysz łatkę, która ilustruje i wyjaśnia ten obiekt. Jeśli klikniesz prawym
przyciskiem myszy i wybierzesz Pomoc w pustym obszarze płótna, otrzymasz łatę pomocy, która
zawiera listę wszystkich wbudowanych obiektów Pd. Możesz dowiedzieć się wiele o Pd, przechodząc
przez tę listę i patrząc na łatki pomocy różnych obiektów.
Dodawanie wejścia audio
Dodamy teraz wejście audio do naszej łatki. Prawdopodobnie chcesz używać słuchawek, aby uniknąć
sprzężenia zwrotnego. Wróć do łatki utworzonej w poprzednim kroku i usuń połączenie z oscylatora
do mnożnika. Teraz dodaj obiekt i wpisz adc~. Dodaj kolejny obiekt i wpisz * *. Pierwszy z nich to
przetwornik analogowo-cyfrowy, tj. wejście audio. Ten drugi jest kolejnym mnożnikiem, ale w
przeciwieństwie do naszego pierwszego mnożnika, będzie on zwielokrotniał dwa sygnały audio razem,
a nie pomnożył jeden sygnał przez stałą. Połącz gniazda wejściowe audio z lewym wlotem nowego
mnożnika. (Jeśli wlot jest podłączony do kilku gniazd, sygnały są dodawane niejawnie.) Podłącz wylot
oscylatora do drugiego wlotu nowego mnożnika i podłącz wylot nowego mnożnika do lewego wlotu
oryginalnego mnożnika

Jeśli przemówisz do mikrofonu, łatka doda metalowy twist do twojego głosu. Efekt ten jest znany jako
modulator pierścieniowy i jest to łatwy sposób na tworzenie głosów robotów, wykorzystywanych z
wielkim powodzeniem przez Daleków z Doctor Who. Teraz jest dobry moment, aby zapisać poprawkę
jako, powiedzmy, ringmod.pd.
Częstotliwość próbkowania i kanały audio
Najważniejszymi parametrami konfiguracji libpd są częstotliwość próbkowania i liczba kanałów wejścia
/ wyjścia. Podczas łatania Pd na pulpicie zazwyczaj możesz wybrać dowolną częstotliwość
próbkowania. Co więcej, cykle procesora i zużycie energii nie stanowią większego problemu, a więc
pożądana jakość dźwięku jest głównym czynnikiem determinującym częstotliwość próbkowania.
Jednak w przypadku urządzenia mobilnego o ograniczonych zasobach sytuacja wygląda zupełnie
inaczej. Zestaw obsługiwanych częstotliwości próbkowania może być dość ograniczony. Oprócz jakości
dźwięku przy wyborze częstotliwości próbkowania należy wziąć pod uwagę moc procesora i żywotność
baterii. Co więcej, nawet jeśli stwierdzisz, że możesz pozwolić sobie na działanie z dużą częstotliwością
próbkowania, powinieneś sprawdzić, czy rzeczywiście masz z czego coś zyskać. Jeśli zamierzasz
przetwarzać próbki z wbudowanego mikrofonu, na przykład, wejście może mieć tak niską jakość, że
wybranie wysokiej częstotliwości próbkowania w aplikacji jest mało sensowne. Jeśli to możliwe, utwórz
łatki, które będą działać w szerokim zakresie częstotliwości próbkowania. Jeśli używasz próbek, spróbuj
włączyć wersje dla różnych częstości próbkowania, takich jak 22050Hz i 44100Hz, i zaprojektuj łatę tak,
aby sprawdzała częstotliwość próbkowania i wybierała odpowiednie próbki w czasie wykonywania.
libpd nie ogranicza liczby kanałów, ale na większości urządzeń przenośnych nie otrzymasz więcej niż
stereo. Pd pozwoli ci zmienić globalną częstotliwość próbkowania za pomocą mało znanego,
nieudokumentowanego komunikatu. Nie rób tego podczas łatania libpd - kod twojego klienta nie
zauważy zmiany i chaosu. Istnieje jednak dobrze udokumentowany sposób zmiany lokalnej
częstotliwości próbkowania np. w przypadku technik syntezy wymagających nadpróbkowania. Jest to
idealne rozwiązanie dla libpd, ponieważ jest ono wewnętrzne dla Pd i nie wpłynie na sposób
komunikacji libpd ze światem zewnętrznym.
Kontroluj obiekty szybkości i komunikaty
Do tej pory widzieliśmy tylko obiekty, które działają z sygnałami audio. Takie obiekty są na bieżąco i
obsługują strumienie próbek audio. Są one niezbędne do przetwarzania sygnału, ale nie pozwalają nam
na wyrażanie wydarzeń w czasie, takich jak wykonawca naciskając klawisz na pianinie lub gra
uruchamiająca efekty dźwiękowe. W przypadku wyrażania zdarzeń Pd zapewnia inną klasę obiektów,
które przez większość czasu są bezczynne i dopiero w razie potrzeby zaczynają działać. Wróć do
ringmod.pd i wybierz Put → Number. Umieść nowy obiekt nad oscylatorem i podłącz jego wylot do
lewego wlotu oscylatora

Do tej pory nie było żadnego słyszalnego efektu; obiekt liczby jeszcze nic nie zrobił, a oscylator nadal
oscyluje przy 220 Hz. Zmienimy to teraz. Najpierw przełącz Edycja → Tryb edycji, aby wejść w tryb
uruchamiania. Możesz teraz zmienić częstotliwość oscylatora, przeciągając wartość pola liczby w górę
lub w dół, lub możesz kliknąć wewnątrz pola liczby, wpisać żądaną wartość i nacisnąć Powrót. Na
przykład, jeśli wybierzesz wartość 30, uzyskasz efekt wokalny, jak w oryginalnym odcinku Daleks od
Doctor Who. Za kulisami, za każdym razem, gdy wprowadzisz wartość, obiekt numer wyśle do
oscylatora wiadomość liczbową zawierającą nową wartość, a oscylator uczyni przychodzący numer
nową częstotliwością. Gdy nie będziesz wchodzić w interakcję z polem numerycznym, będzie ono po
prostu bezczynne. Gdy pole liczbowe otrzyma wiadomość numeryczną na wlocie, zaktualizuje się i
wyśle nową wartość do swojego gniazda. Jeśli grasz z nowym obiektem przez chwilę, zauważysz, że jest
on nieco niewygodny w użyciu, ponieważ wymaga dużych ruchów myszy, aby dostać się do
częstotliwości powyżej, powiedzmy, 1000 Hz. Przełącz się z powrotem do trybu edycji, dodaj nowy
obiekt nad obiektem numerycznym, wpisz mtof i połącz jego wylot z wlotem obiektu liczbowego.
Obiekt mtof pobiera wartości nut MIDI i mapuje je na częstotliwości, np. Wartość nuty MIDI 69
(środkowa A) odwzorowuje częstotliwość 440 Hz. Następnie dodaj kolejny obiekt numeryczny na górze
i połącz jego wylot z wlotem obiektu mtof

Nie należy mylić faktu, że używamy wartości nut MIDI bez użycia kontrolera MIDI; niektóre funkcje
MIDI Pd są przydatne, nawet jeśli nie używasz żadnych urządzeń MIDI. Jeśli przełączysz się na tryb
uruchamiania i wprowadzisz wartość, powiedzmy, 69 w górnym polu liczbowym, zobaczysz wartość
440 w oryginalnym polu liczbowym. Teraz możesz łatwo przejść przez cały zakres ludzkiego słuchu za
pomocą jednego gest myszy. Pamiętaj, że wiadomości podróżują tylko w jedną stronę; pole notatki
MIDI wpłynie na pole częstotliwości, ale zmiany w polu częstotliwości nie powrócą do pola nut MIDI.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości
Do tej pory wszystkie nasze wiadomości były przesyłane przewodami, ale to nie jedyny sposób. Pd
obsługuje również komunikację bezprzewodową za pośrednictwem obiektów wysyłania i odbierania.
Aby zobaczyć, jak to działa, dodaj nowy obiekt na wierzchu najnowszego obiektu numerycznego, wpisz
r midinote i połącz wylot nowego obiektu z wlotem obiektu liczbowego poniżej. Dodaj jeszcze jeden
obiekt numeru, z prawej strony, i dodaj nowe pole obiektu poniżej. Wpisz midinote w polu obiektu i
połącz jego wlot z wylotem nowego obiektu liczbowego

Jeśli przełączysz się na tryb uruchamiania i zmienisz wartość nowego pola liczbowego, zobaczysz, że
pozostałe dwa pola liczbowe są z nim aktualizowane, a częstotliwość oscylatora również odpowiednio
się zmienia. Za kulisami obiekt wysyłania pobiera wiadomości ze swojego wlotu i przekazuje je do
wszystkich obiektów odbiornika dla tego samego symbolu.
Podczas korzystania z libpd większość komunikacji między Pd a światem zewnętrznym odbywa się za
pomocą symboli wysyłania i odbierania. Oprócz częstotliwości próbkowania i liczby kanałów zestaw
symboli wysyłania i odbierania jest kolejnym istotnym elementem konfiguracji libpd.
Symbol wysyłania w naszym przykładzie jest symbolem globalnym, tj. jeśli utworzysz kolejne płótno i
dodasz odbiornik dla tego symbolu, nowy odbiornik będzie również odpowiadał na wiadomości
wysyłane z oryginalnego płótna. Jeśli chcesz ograniczyć transmisje do bieżącej poprawki, możesz użyć
znacznika $0, który Pd rozszerzy do liczby, która jednoznacznie identyfikuje łatkę, która go zawiera.
Typowym wzorem jest dodanie 0$, np. $0-midinote. Interfejs API libpd zapewnia dostęp do znacznika
$0 poprawki najwyższego poziomu pliku Pd, dzięki czemu aplikacja może adresować poszczególne łaty,
które otworzyła bezpośrednio. Jeśli plik odwołuje się do innych poprawek, zwanych w tym kontekście
abstrakcjami, wówczas Pd załaduje je i użyje zgodnie z oczekiwaniami, ale libpd pozostanie ich
nieświadomy. Ogólnie rzecz biorąc, zalecam budowanie poprawek, aby aplikacja traktowała łaty jako
czarne skrzynki, bez konieczności poznawania abstrakcji i innych szczegółów implementacji; Twój kod
będzie znacznie bardziej wytrzymały i łatwiejszy do utrzymania w ten sposób. Jeśli naprawdę nie
możesz uniknąć wplątania swojej aplikacji w abstrakcje, możesz skonfigurować schemat komunikacji,
który pozwala na rejestrowanie abstrakcji w aplikacji podczas ładowania. Korzystanie z obiektów
wysyłania i odbierania jest najbardziej wyraźnym sposobem wysyłania wiadomości bez przewodów.
Możesz również skonfigurować swój numer obiektów do komunikacji bezprzewodowej. Aby zobaczyć,
jak to działa, usuń obiekt wysyłania pod nowym polem numeru. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole
numeru i wybierz Właściwości

Wprowadź midinote obok „Wyślij symbol” w oknie właściwości i kliknij OK. Teraz, jeśli zmienisz wartość
pola liczbowego, nowe wartości będą nadal dystrybuowane do reszty poprawki. Działa to dobrze, ale
łatka jest teraz trudniejsza do zrozumienia, ponieważ nie jest oczywiste, że to pole liczbowe ma symbol
wysyłania. Aby temu zaradzić, otwórz ponownie okno dialogowe właściwości i wprowadź wyrazistą
etykietę, np. s: midinote. Podobnie, usuń obiekt odbioru, otwórz okno właściwości w polu liczbowym
poniżej, wprowadź midinote obok „Odbierz symbol” i wybierz etykietę, np. R: notatka midi

Przekonaj się, że komunikacja bezprzewodowa między skrzynkami z numerami nadal działa tak jak
poprzednio.
Podczas łatania libpd projektanci dźwięku mogą używać znanych widgetów GUI w Pd. Aby przygotować
poprawkę do wdrożenia w aplikacji opartej na libpd, wystarczy tylko przypisać uzgodnione symbole
wysyłania i odbierania do tych widgetów. Po wdrożeniu łatki te same widgety GUI, których projektant
dźwięku używał do testowania, stają się kanałem, przez który libpd kontroluje łatę. Przepływ pracy jest
praktycznie bez tarcia; w ten sposób libpd usuwa rozróżnienie między kodem prototypu a kodem
produkcji.
Więcej o wiadomościach

Stwórzmy podstawowy syntezator. Wróć do poprzedniej poprawki i zapisz ją jako simple_synth.pd.
Teraz edytuj obiekt adc~ i zamiast tego wpisz vline~. Wybierz Put → Message, umieść wynikowy
komunikat nad obiektem vline ~, wpisz 0 2000 i połącz jego wylot z lewym wlotem obiektu vline ~.
Powtórz te kroki, ale zamiast tego wpisz 1 1000

Dwa obiekty wiadomości zawierają nowy rodzaj wiadomości, wiadomość listy. Jeśli przełączysz się na
tryb uruchamiania i klikniesz na drugą wiadomość (1 1000), usłyszysz sinusoidę zwiększającą się od
ciszy do pełnej głośności w ciągu jednej sekundy. Jeśli klikniesz na inną wiadomość, usłyszysz
sinusoidalny dźwięk spada do zera w ciągu dwóch sekund. Obiekt vline~ zapewnia przejścia;
komunikaty kodują wartość docelową (w naszym przykładzie 0 lub 1), a także czas w milisekundach,
jaki upływa do osiągnięcia nowej wartości. Obiekt vline~ rozumie również inne komunikaty. Dodaj
kolejne okno wiadomości, podłącz je jak pozostałe dwa i wpisz stop. Ten komunikat, komunikat
symbolu, zatrzyma vline~ na jego bieżącej wartości. W trybie uruchamiania spróbuj kliknąć nową
wiadomość natychmiast po kliknięciu jednej z pozostałych wiadomości. Przekonasz się, że przejście się
zatrzymuje. Na koniec utwórzmy dźwięk z wieloczęściową kopertą. Dodaj nowe okno wiadomości,
podłącz je jak pozostałe i wpisz 1 10, 0 500 10

To nowe pole wyśle wiele wiadomości do obiektu vline~. Pierwsza wiadomość jest znajoma, po prostu
wzrasta do 1 w 10ms. Drugi jest nieco bardziej skomplikowany. Mówi vline~, aby poczekał 10 ms, a
następnie obniżył się do 0 w 500 ms. Jeśli uruchomisz tę wiadomość, usłyszysz ostry atak, po którym
nastąpi dłuższy zanik. Pomyśl o tym jako o pierwszym przybliżeniu obwiedni fortepianu. Nadal możesz
kontrolować wysokość za pomocą obiektów dodanych wcześniej.

Aby wywołać taką wiadomość z libpd, możesz użyć wiadomości typu bang. Po prostu wybierz Put →
Bang i podłącz wylot obiektu bang do wlotu najnowszego okna wiadomości

bang to pusta wiadomość; jest wszechobecny w łatkach Pd i służy jako uniwersalny spust. Jeśli
otworzysz okno właściwości obiektu bang, możesz wyposażyć go w symbole wysyłania i odbierania dla
łatwej integracji z libpd. Na koniec modyfikujemy nasz patch, aby stworzyć surowy instrument
perkusyjny. Zapisz poprawkę jako simple_percussion.pd, edytuj obiekt oscylatora i wpisz noise~. Teraz,
jeśli klikniesz na przedmiot wybuchu, usłyszysz krótką serię szumów. Jeśli grasz z czasami trwania w
kopercie, możesz sprawić, że będzie brzmiał bardziej jak pierwsze przybliżenie hi-hat. Maszyna do
ustawiania wysokości dźwięku jest nadal dołączona, ale nie służy już żadnemu celowi, ponieważ hałas
nie ma wysokości. Po usunięciu przestarzałych części będziesz miał początki instrumentu udarowego

Typy wiadomości, które do tej pory widzieliśmy, to huk, liczba, symbol i lista. Oprócz tych typów libpd
obsługuje również wiadomości tekstowe, które są ważne dla kontrolowania pewnych złożonych
obiektów. Zobaczymy kilka przykładów w części 3. Jeśli znasz struktury danych w Pd, prawdopodobnie
natknąłeś się na komunikaty wskaźników. Komunikaty wskaźnika są jedynym typem wiadomości,
którego libpd nie obsługuje, ponieważ wskaźniki Pd nie mają znaczenia poza Pd. Jeśli chcesz wysłać
komunikaty wskaźnika z libpd, możesz zapisać je w obiekcie wskaźnika w patchu i wywołać je z hukiem
z libpd.
Używanie MIDI z Pd
MIDI to świetny sposób na połączenie różnych elementów sprzętu. Możesz kupić interfejs USB-MIDI w
2012 roku i podłączyć go do syntezatora od 1983 roku i zrozumieją się nawzajem, bez potrzeby
konfiguracji. Niewiele innych standardów cyfrowych przetrwało tak długo. Niestety, ta siła staje się
odpowiedzialnością, gdy MIDI jest wykorzystywany jako sposób reprezentowania informacji muzycznej

w oprogramowaniu, ponieważ wypycha on ekspresję muzyczną w ograniczenia 30-letniego protokołu
sprzętowego. Poza tym obsługa MIDI w aplikacji opartej na libpd jest zwykle zbędna, ponieważ
zdarzenia MIDI nie będą kodować żadnych informacji, których zwykłe wiadomości Pd nie mogą wyrazić.

Jeśli chcesz, aby Twoja łatka komunikowała się ze światem poza Twoją aplikacją, powinieneś rozważyć
Open Sound Control (OSC) zamiast MIDI.
Chociaż Pd Vanilla nie obsługuje OSC po wyjęciu z pudełka, istnieją rozszerzenia Pd, znane jako
zewnętrzne, które dodadzą możliwości OSC do Pd, i można ich używać w aplikacjach opartych na libpd.
Ponieważ OSC wykorzystuje tylko podstawowe możliwości sieciowe, jest to prosty, ale elastyczny
sposób, aby umożliwić poprawie komunikacji z resztą świata.
Mimo to w niektórych przypadkach sensowne może być użycie MIDI w muzycznej aplikacji. W
szczególności podczas tworzenia łatki wygodne może być uruchamianie dźwięków za pomocą
kontrolera MIDI. Aby zachować płynny przepływ pracy od łatania do wdrożenia, warto napisać kod
aplikacji, tak aby kontrolował łatkę za pośrednictwem tych samych obiektów MIDI, których projektant
dźwięku używał podczas tworzenia poprawki. Kod aplikacji może sterować poprawką za
pośrednictwem obiektów MIDI, nawet jeśli do urządzenia nie jest podłączony żaden kontroler MIDI.
Chodzi tylko o wywołanie odpowiednich funkcji w libpd; Pd nie wie lub nie dba o to, czy te połączenia
pochodzą ze sprzętu, czy z oprogramowania.
Na przykład możemy łatwo przekształcić nasz prosty syntezator w syntezator MIDI, dodając kilka
obiektów.

Obiekt
odbiera zdarzenia dźwiękowe na kanale MIDI 1, składające się z wysokości i prędkości.
Wysokość tonu to wartość nuty MIDI, którą odwzorowujemy na częstotliwość naszego oscylatora.
Prędkość jest wartością między 0 a 127, którą normalizujemy do zakresu od zera do jednego, i używamy
jej do kontrolowania szczytowej amplitudy obiektu vline~. Pierwszy wpis, obiekt $1, obiektu
wiadomości
jest symbolem zastępczym i zostanie zastąpiony znormalizowaną
prędkością, gdy pojawi się zdarzenie notatki MIDI. Jeśli chcesz wypróbować tę poprawkę za pomocą
urządzenia MIDI, musisz wybrać „Preferencje → Ustawienia MIDI… ”i wybierz żądane urządzenie. Jeśli
nie masz fizycznego kontrolera MIDI, możesz pobrać i zainstalować wirtualną klawiaturę MIDI.
Wbudowana łatka testowa Pd, której użyliśmy wcześniej w tym rozdziale, pozwoli również sprawdzić
połączenia MIDI .Zdarzenia uwalniające są odwzorowywane na notatki o zdarzeniach z prędkością

zero; jeśli naciśniesz notatkę na klawiaturze i zwolnisz ją natychmiast, zauważysz, że notatka
wygenerowana przez Pd zostanie natychmiast wyciszona. To dlatego, że zwolnienie klawisza
spowoduje wysłanie wiadomości
do vline~. Pierwsza część, 0 10, obniży moc
wyjściową do zera w ciągu dziesięciu milisekund, a następnie druga część będzie zbędna. Jeśli
naciśniesz klawisz i przytrzymasz go, dźwięk zniknie w ciągu pół sekundy, tak jak poprzednio.
Zarówno Pd, jak i libpd obsługują wejście i wyjście pełnego zakresu standardowych zdarzeń MIDI, ale
posiadanie wyjścia Pd z poprawkami MIDI ma sens tylko wtedy, gdy poprawka ma sterować
zewnętrznym sprzętem MIDI, takim jak syntezator. To rzadki przypadek w przypadku aplikacji
mobilnych.
Dalsze tematy
Tablice odgrywają ważną rolę w Pd. Są one przydatne do przechowywania próbek lub wstępnie
obliczonych wartości funkcji, a interfejs użytkownika Pd umożliwia przeglądanie i modyfikowanie tablic
w czasie rzeczywistym. Pełne omówienie obiektów i technik potrzebnych do łatania za pomocą tablic
jest jednak poza zakresem tej książki; po prostu zauważmy, że libpd daje odczyt i zapis dostępu do
tablic w Pd. Oprócz częstotliwości próbkowania, liczby kanałów oraz wysyłania i odbierania symboli,
nazwy tablic do odczytu lub zapisu są ostatnim składnikiem kompletnej specyfikacji interakcji między
Pd a aplikacją opartą na libpd. Poprawki Pd rutynowo zmieniają rozmiar macierzy, a libpd jest
przystosowany do obsługi zmieniających się rozmiarów macierzy. Mimo to kod, który poprawnie
obsługuje zmieniające się tablice, jest znacznie bardziej złożony niż kod dla tablic o stałym rozmiarze.
Jeśli tablice są częścią interakcji z libpd, zalecam wybranie rozmiaru na początku, a następnie
utrzymanie go na stałe. Dotarliśmy do końca naszego kursu awaryjnego, ale wciąż ledwo
porysowaliśmy powierzchnię Czystych Danych. Nie omawialiśmy technik syntezy ani nie
rozmawialiśmy o kontroli przepływu. Jeśli chodzi o przepływ programów, wszystkie nasze poprawki
były programami prostymi, pobierającymi wiadomości od ich pochodzenia do miejsca docelowego bez
rozgałęziania lub zapętlania. Pd jest jednak kompletnym językiem programowania Turinga i zawiera
potężne konstrukcje do wyrażania logiki programu, takie jak wyzwalacze, routing oraz gorące i zimne
wejścia. Wszystko to jest niezbędne do poważnej pracy z Pd, a odniesienia wymienione na początku
tego rozdziału wyjaśniają je ładnie. Jeśli chcesz zacząć się śpieszyć, rzuć okiem na rjlib, kolekcję
darmowych komponentów wielokrotnego użytku stworzonych przez Reality Jockey Ltd. Na pierwszy
rzut oka ma on na celu pomóc artystom w tworzeniu scen do aplikacji RjDj Reality Jockey, ale niewiele
jego komponentów jest specyficznych dla RjDj. W szczególności znajdziesz dużą kolekcję syntezatorów,
efektów i kontrolerów, które są gotowe do użycia w dowolnym miejscu.

Kiedy nie tworzyć aplikacji muzycznych
Co jest łatwiejsze niż tworzenie muzycznej aplikacji z libpd? Dlaczego, używając istniejącej aplikacji,
oczywiście! Jeśli twoim głównym celem jest uruchomienie poprawki Pd na urządzeniu mobilnym, to
ktoś inny może już ciężko cię podnieść. RjDj by Reality Jockey Ltd. jest oryginalną aplikacją muzyczną
opartą na Pd i jest czymś więcej niż tylko sposobem wdrażania łatek Pd na urządzeniach z systemem
iOS. Wizją RjDj jest to, że w przyszłości muzyka w podróży nie będzie już ograniczona do statycznych
plików mp3. Muzyka będzie raczej w postaci kompozycji algorytmicznych, znanych jako sceny, które
reagują na poziom aktywności, światła i hałas w otoczeniu i nie tylko. To będzie ścieżka dźwiękowa do
twojego życia. Tu zajmiemy się bardziej prozaicznym aspektem RjDj jako platformy do wdrażania
poprawek Pd. W skrócie, jeśli chcesz stworzyć aplikację muzyczną, która reaguje na dźwięk, dotyk i
ruch, ale nie wymaga zaawansowanego interfejsu użytkownika, RjDj może być dobrym wyborem. RjDj
zapewnia również podstawową obsługę wyświetlania obrazów i tekst. Kolejną zaletą RjDj jest to, że
istnieje wersja Androida, ScenePlayer, która jest w większości zgodna z RjDj, z wyjątkiem niektórych
ostatnio dodanych funkcji. Dopóki scena nie wymaga wejścia czujnika poza ekran dotykowy i
akcelerometr, będzie działać zarówno z RjDj, jak i ScenePlayer bez konieczności wprowadzania
jakichkolwiek zmian. Są szanse, że ScenePlayer będzie obsługiwał inne czujniki w przyszłości, takie jak
żyroskopy lub GPS. RjDj i ScenePlayer są dostępne jako bezpłatne pliki do pobrania odpowiednio z App
Store i Android Market. Jeśli potrzebujesz zaawansowanego graficznego interfejsu użytkownika,
PdDroidParty autorstwa Chrisa Mc-Cormicka może być dla Ciebie

Do tej pory jest dostępny tylko dla Androida, ale może się to wkrótce zmienić; Dan Wilcox opublikował
niedawno wczesną wersję na iOS, zwaną PdParty. PdDroidParty analizuje odpowiednio przygotowaną
łatę i tworzy dla niej interfejs użytkownika, podobnie jak w Pd. W momencie pisania nie zapewnia
wejścia czujnika do łatki, ale czujniki znajdują się wysoko na liście funkcji do dodania. PdDroidParty jest
aktywnie rozwijany, więc nie będę tutaj nawet próbował opisać obecnego stanu. Poza tym
dokumentacja Chrisa nie pozostawia nic do życzenia. Sprawdź to na http://droidparty.net/. Jeśli znasz
HTML i JavaScript, warto zobaczyć PdWebkitDroid, również autorstwa Chrisa McCormicka. Podobnie
jak PdDroidParty, jest przeznaczony tylko dla Androida i zapewnia sposób uruchamiania poprawek za
pomocą zaawansowanego interfejsu użytkownika, ale mechanizm tworzenia interfejsu użytkownika
jest inny. Tworzysz interfejs użytkownika jako formularz w HTML i podłączasz go do libpd z JavaScript.
Jest to potężny pomysł, ale na razie uważam PdDroidParty za silniejszą platformę wdrażania dla
Androida. Jednak na dłuższą metę oczekuję rozszerzeń opartych na libpd dla wszystkich głównych
przeglądarek, które utworzą Pd jako silnik audio dla dynamicznych stron internetowych, a następnie
podejście PdWebkitDroid zostanie uruchomione. Wszystkie cztery aplikacje, RjDj, ScenePlayer,
PdDroidParty i PdWebkitDroid, bazują na libpd. Oryginalny odtwarzacz RjDj poprzedza libpd, a
aplikacja ScenePlayer na Androida została pierwotnie pomyślana jako przypadek testowy dla libpd, aby
dowiedzieć się, w jaki sposób API utrzyma się w złożonej aplikacji. Kiedy libpd pojawił się jako
wiarygodny sposób osadzania Pd w aplikacjach mobilnych, zespół Reality Jockey zauważył i przestawił
własne produkty na libpd. Oryginalna obsługa libpd w systemie iOS była produktem ubocznym tej
konwersji.
Tworzenie scen RjDj
RjDj istnieje od 2008 roku, a proces tworzenia scen RjDj został udokumentowany w innym miejscu
(więcej niż raz), ale tylko dla urządzeń z systemem iOS. Pojawienie się Android ScenePlayer
wprowadziło wystarczająco dużo dodatkowych rozważań, aby zasłużyć na kolejny samouczek RjDj.
Oryginalna aplikacja RjDj jest dostępna za darmo w App Store. Android ScenePlayer jest dostępny w
Android Market i jest również jednym z przykładowych projektów, które pochodzą z gałęzi libpd dla
Androida. Rysunek poniższy przedstawia wersję Androida grającą Atsuke, scenę autorstwa Franka
Barknechta, którą hojnie udostępnił do dystrybucji za pomocą libpd.

Niektóre elementy interfejsu użytkownika są oczywiste, takie jak suwak wzmocnienia mikrofonu i
przyciski transportu. Mniej oczywiste jest, że kwadratowy obraz nad suwakiem mikrofonu służy
podwójnemu celowi. Wizualnie reprezentuje aktualną scenę, ale odbiera także zdarzenia dotykowe,
które są przekazywane do poprawki Pd w sercu sceny. Możesz nagrać siebie śpiewając wraz ze sceną.
Jest to zabawna funkcja, a wersja iOS pozwoli Ci przesłać nagrania na stronę RjDj i udostępnić je innym
użytkownikom. Niestety funkcja nagrywania wersji Androida ma ograniczoną użyteczność ponieważ
opóźnienie audio obecnych urządzeń z systemem Android może powodować problemy z
synchronizacją. Niektóre sceny są bardziej narażone na to niż inne. Sceny, które wychwytują dźwięki
otoczenia i splatają je w intrygujące pejzaże dźwiękowe (takie jak niesamowity światowy kwantyzator
Romana Haefeli), mogą nadal być dobrym kandydatem do nagrywania. Zanim zaczniesz tworzyć
własne sceny, możesz rzucić okiem na to, co zrobili inni. Od początku istnienia RjDj projekt scenerii
ewoluował bardzo często, a ostatnie sceny są lata świetlne od wczesnych scen pod względem
złożoności i użyteczności. Z drugiej strony wiele wczesnych scen wyróżnia się dziwacznymi pomysłami.
Spójrz na wybór i dowiedz się, co jest możliwe, co działa, a co nie.
Anatomia sceny RjDj
Scena RjDj składa się z jednej głównej poprawki i kilku plików pomocniczych. Główna łatka jest
zasadniczo zwykłą łatą Pd, z wyjątkiem kilku obiektów i abstrakcji specyficznych dla RjDj. Większość z
tych punktów została udokumentowana w innym miejscu, ale tylko dla iOS. Podamy krótki przegląd
rozwoju sceny RjDj, zwracając szczególną uwagę na problemy specyficzne dla Androida. Rysunek
przedstawia zawartość typowej sceny RjDj. Katalog nadrzędny musi zawierać główną poprawkę i
wszystkie jej zależności, a także niektóre dodatkowe pliki. Jego nazwa musi kończyć się na .rj.

_main.pd
Łata Pd, serce sceny RjDj, omówione poniżej.
Info.plist
Meta-informacje o scenie. Wymagane są wpisy dotyczące autora, nazwy i opisu. RjDj obsługuje
również wiele opcjonalnych wpisów, które nas tu nie dotyczą
Meta-informacje o scenach w języku XML.
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<! DOCTYPE plist PUBLIC "- // Apple // DTD PLIST 1.0 // EN"
„http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd”>
<plist version = "1.0">

<wyrok>
<key> info </key>
<wyrok>
<key> autor </key>
<string> Twoje imię tutaj </string>
<key> nazwa </key>
<string> Tytuł sceny tutaj </string>
<key> opis </key>
<string> Opisz scenę tutaj. </string>
</dict>
</dict>
</plist>
image.jpg
Obraz tła, który wyświetli RjDj podczas odtwarzania sceny. Musi to być obraz JPEG o rozmiarze 320 na
320 pikseli.
thumb.jpg
Opcjonalna miniaturowa wersja obrazu tła, która będzie wyświetlana obok nazwy twojej sceny. Jeśli
jest dostarczony, musi to być obraz jpeg o rozmiarze 55 na 55 pikseli.
rj
Opcjonalny katalog zawierający zbiór abstrakcji dostarczonych przez Reality Jockey Ltd. na podstawie
Powszechnej Licencji Publicznej GNU, omówionej poniżej.
RjDj zapewnia szablon dla nowych scen, o dziwo nazwany SceneTemplate.rj, i zazwyczaj łatwiej jest
dostosować szablon do swoich potrzeb, niż tworzyć nową scenę od podstaw.
Patchowanie dla RjDj
Patchowanie RjDj jest bardzo podobne do zwykłego łatania Pd, ale jest kilka małych, ale ważnych
punktów, o których należy pamiętać. Będziesz potrzebować kopii Pd Vanilla, zainstalowanej i
przetestowanej jak w Części 2, i będziesz musiał ją skonfigurować dla RjDj. Wystarczy wykonać
konfigurację tylko raz, a następnie można ją pozostawić na miejscu. Oto podstawowe ograniczenia
dotyczące łatania RjDj.
• Parametry audio są ustalane na dwóch kanałach wejściowych, dwóch kanałach wyjściowych i
częstotliwości próbkowania 22050 Hz. (Aktualne urządzenia z Androidem mają tylko jeden mikrofon,
ale aplikacja ScenePlayer powieli kanał wejściowy, dzięki czemu zawsze możesz przygotować poprawkę
na wejście stereo).
• Możesz użyć wszystkich obiektów, które pochodzą z Pd Vanilla, z wyjątkiem adc ~, dac ~, expr i expr
~.

• Użyj soundinput zamiast adc ~, soundoutput zamiast dac ~.
adc~ i dac~ są w rzeczywistości nadal dostępne, ale aplikacja oczekuje interakcji z łatą poprzez dźwięk
i wyjście dźwiękowe. Jeśli przypadkowo użyjesz adc ~, Twoja scena będzie działać, dopóki nie
spróbujesz zmienić głośności mikrofonu. Jeśli używasz dac ~, twoja scena będzie działać, dopóki nie
spróbujesz nagrać jej wyjścia.
Brakuje dwóch powszechnie używanych zewnętrznych elementów, expr i expr~ w wersji iOS, ponieważ
były one objęte Powszechną Licencją Publiczną GNU, która jest niekompatybilna z Apple App Store. Te
ograniczenia nie mają wpływu na sam Pd ani na Android ScenePlayer. Jeśli użyjesz expr lub expr~, twoja
scena będzie działać zarówno z samym Pd, jak iz Androidem ScenePlayer, ale zakończy się
niepowodzeniem w oryginalnym odtwarzaczu RjDj.

Musisz pobrać kopię biblioteki rjlib, biblioteki programistycznej RjDj. Otwórz terminal, przejdź do
katalogu, w którym chcesz zachować swoją kopię rjlib (np. Katalog Documents), i sklonuj bibliotekę za
pomocą Git.
$git clone https://github.com/rjdj/rjlib.git \
Zobaczysz nowy katalog zawierający kilka plików i podkatalogów, w tym rjlib / pd. Uruchom Pd Vanilla,
wybierz „Pd → Preferencje → Ścieżka…” i dodaj rjlib / pd do ścieżki wyszukiwania Pd. Teraz otwórz
ustawienia audio Pd i wybierz częstotliwość próbkowania 22050Hz. Kliknij Zastosuj, a będziesz gotowy
do tworzenia scen RjDj. W rjlib / examplescenes znajdziesz wiele przykładowych scen, które warto
przestudiować, a także użyteczną dokumentację. Będziemy kontynuować niewielką modyfikację
znanej poprawki. Rysunek

przedstawia wersję RjDj naszego modulatora pierścieniowego z Części 2.
Wdrażanie sceny RjDj
Teraz, gdy mamy podstawową scenę, uruchommy ją na rzeczywistym urządzeniu. Proces wdrażania
sceny zależy od wybranej platformy. W systemie Android jest to banalne. Wystarczy podłączyć
urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, zamontować jako urządzenie pamięci masowej i
skopiować cały katalog scen na kartę SD urządzenia, gdy pojawi się jako pamięć zewnętrzna. Po
odłączeniu kabla USB można uruchomić aplikację ScenePlayer, kliknąć „Zainstaluj scenę z karty SD” i
wybrać nową scenę. Aplikacja ScenePlayer nie może odczytać nowej sceny, dopóki karta SD jest
zamontowana na komputerze w trybie pamięci USB.

Dzięki odtwarzaczowi RjDj na iOS instalacja nowej sceny wymaga więcej pracy. Do testowania i rozwoju
możesz zainstalować narzędzie rjzserver Chrisa McCormicka na swoim komputerze (http://puredata.info/rjzserver). Konieczne będzie również skonfigurowanie serwera proxy HTTP na urządzeniu z
systemem iOS; plik README dołączony do rjzserver wyjaśnia, jak. Kiedy uruchomisz rjzserver na swoim
komputerze, możesz skierować go do katalogu zawierającego twoje sceny, a następnie wyświetli
prostą stronę HTML z linkami instalacyjnymi

Teraz kierujesz przeglądarkę swojego urządzenia z systemem iOS na http://rjdj.me/ (która zostanie
rozpatrzona na stronie rjzserver z powodu serwera proxy HTTP). Jeśli wybierzesz jedno z łączy, aplikacja
RjDj uruchomi się i zainstaluje odpowiednią scenę. W niektórych systemach rjzserver może zostać
udaremniony przez firewall lub inne funkcje bezpieczeństwa. Jeśli nie widzisz odpowiedzi z rjzserver w
swojej przeglądarce, spójrz na okno stanu i sprawdź żądania HTTP GET

Jeśli nie ma żądań GET, musisz dostosować ustawienia zabezpieczeń. Pobieranie scen z rjzserver zależy
od niestandardowego schematu URI; linki instalacyjne mają postać rjdj: //host.address/path/scene.rjz.
Po wybraniu takiego łącza urządzenie przejrzy schemat URI i określi, czy aplikacja RjDj powinna go
obsłużyć. Następnie aplikacja RjDj przejmie łącze, przepisze je jako http: //host.address/path/scene.rjz
i wyśle regularne żądanie HTTP GET do serwera. Następnie serwer przejmie katalog scen, zapakuje go

jako plik zip i wyśle do urządzenia. Android ScenePlayer implementuje ten sam schemat URI co
aplikacja RjDj, więc możesz użyć rjzserver w celu zainstalowania scen na urządzeniu z Androidem,
chociaż zwykle łatwiej jest skopiować scenę na kartę SD. Nie musisz konfigurować serwera proxy HTTP,
gdy używasz rjzserver w ScenePlayer. Zamiast tego wystarczy skierować przeglądarkę na adres URL, na
którym nasłuchuje rjzserver; zazwyczaj wygląda jak http://192.168.1.1:8314/ i możesz go znaleźć w
oknie statusu rjzserver. Po zakończeniu sceny prawdopodobnie będziesz chciał udostępnić ją innym
osobom. Ponownie procedura zależy od wybranej platformy i po raz kolejny łatwiej jest wdrożyć scenę
na urządzeniach z Androidem. Po prostu tworzysz plik zip swojego katalogu scen, albo wywołując
bezpośrednio zip, albo pobierając go z rjzserver, zapisujesz z rozszerzeniem .rjz i publikujesz w sieci za
pomocą łącza za pomocą schematu URI rjdj.
Łączenie ze scenami w formacie rjz.
<html>
<body>
<a href="rjdj://your.server.com/path/scene1.rjz"> Zainstaluj scenę 1. </a>
<a href="rjdj://your.server.com/path/scene2.rjz"> Zainstaluj scenę 2. </a>
</body>
</html>
Teraz inni użytkownicy Androida mogą zainstalować aplikację ScenePlayer, wskazać przeglądarkę
swojego urządzenia na swoją stronę i wybrać link instalacyjny. Niestety, aplikacja RjDj na iOS odmówi
instalowania plików .rjz z witryn innych firm. Aby udostępnić scenę użytkownikom systemu iOS, możesz
wygenerować archiwum jz dla rjzserver i przesłać je na stronę RjDj. Ich aplikacja internetowa
wygeneruje stronę HTML dla Twojej sceny, a następnie inni użytkownicy aplikacji RjDj mogą skierować
swoją przeglądarkę na stronę swojej sceny i pobrać stamtąd scenę. Oczywiście przed przesłaniem
jakichkolwiek treści musisz zapoznać się z ich umową licencyjną. Procedura przesyłania jest całkowicie
prosta i dobrze udokumentowana na ich stronie internetowej. Pamiętaj jednak, że cokolwiek
przesyłasz na ich stronę, będzie dostępne dla każdego, kto ma link do Twojej sceny, nawet jeśli nie
zdecydujesz się na opublikowanie linku. Ponadto za każdym razem, gdy prześlesz nową wersję swojej
sceny, będzie ona dostępna pod nowym adresem URL. Wszystkie poprzednie wersje pozostaną
dostępne pod ich odpowiednimi adresami URL, więc należy uważać na to, co publikujesz. Witryna RjDj
odmówi podawania plików .rjz do aplikacji ScenePlayer, więc nie możesz w ten sposób dotrzeć do
użytkowników Androida. Jeśli chcesz udostępnić swoją scenę użytkownikom obu platform (i
powinieneś!), Musisz ją wdrożyć dwukrotnie, za pośrednictwem RjDj na iOS i za pośrednictwem innej
witryny dla Androida.
Odbieranie wejścia czujnika
Smartfony są wyposażone w szeroką gamę czujników: akcelerometry, kamery, żyroskopy, mikrofony,
ekrany dotykowe itp. Wszystkie z nich są potencjalnie przydatne do ekspresji muzycznej; jest to jeden
z powodów, dla których urządzenia mobilne są tak ekscytującą platformą dla aplikacji muzycznych.
Zarówno aplikacja RjDj, jak i Android ScenePlayer odczytują dane wejściowe z wielu powszechnie
dostępnych czujników i udostępniają je Pd.
Aplikacje odtwarzacza przesyłają dane dotykowe i akcelerometr do łaty za pomocą pary symboli
odbioru, #touch i #accelerate. Komunikaty akcelerometru są listami trzech liczb, reprezentujących
współrzędne aktualnego wektora przyspieszenia mierzonego w wielokrotnościach standardowej

grawitacji, g0 = 9,81 m/s2. Rysunek poniższy pokazuje, w jaki sposób osie współrzędnych odnoszą się
do orientacji urządzenia. Osie tworzą praworęczny układ współrzędnych, z osią X skierowaną w prawo,
osią y skierowaną do góry, a osią z skierowaną w kierunku użytkownika.

Współrzędne i jednostki wektora przyspieszenia są wybierane zgodnie z konwencjami iOS. Android
orientuje swój układ współrzędnych inaczej i mierzy przyspieszenie w metrach na sekundę do
kwadratu. Aplikacja ScenePlayer automatycznie przekształca dane przyspieszenia w format iOS, dzięki
czemu poprawki będą otrzymywać ten sam rodzaj danych na obu platformach. Śledzenie osi i znaków
oraz jednostek może być mylące, ale przez większość czasu nie ma powodu do pracy z surowymi
danymi z przyspieszeniomierza. To, co akcelerometr naprawdę daje, to wysokość, przechylenie i
wielkość. Pitch and roll zapewniają częściową informację o orientacji urządzenia w przestrzeni. Ogólna
wielkość wektora przyspieszenia jest przydatna do wykrywania, czy użytkownik potrząsa urządzeniem.
Biblioteka rjlib zawiera abstrakcje, które obliczą dla ciebie wysokość, rolkę i wielkość. Niestety,
akcelerometr nie może w pełni określić orientacji urządzenia, ponieważ trzeciego kąta żeglugi,
odchylenia, nie można odczytać z przyspieszenia. Do tego potrzebny jest żyroskop. (Kompas dostarcza
podobnych informacji, ale w praktyce wbudowane kompasy telefonów komórkowych są znacznie
mniej dokładne niż żyroskopy). Ostatnio RjDj wprowadził obsługę żyroskopów dla urządzeń iOS; wersja
Androida prawdopodobnie będzie pasować w niedalekiej przyszłości. Główny obraz w widoku sceny
odbiera zdarzenia dotykowe i przekazuje je do łaty za pomocą symbolu odbioru #touch. Każde
zdarzenie dotyku jest wiadomością złożoną składającą się z symbolu, indeksu i dwóch współrzędnych.
Symbol przyjmuje jedną z trzech wartości: dół, xy i górę, wskazując, czy zdarzenie oznacza początek,
środek lub koniec gestu dotykowego. Indeks zaczynający się od 1 jest przydatny do rozróżniania wielu
jednoczesnych zdarzeń na urządzeniach wielodotykowych. Współrzędne są po prostu wartościami xiy
w zakresie od 0 do 319, z początkiem w dolnym lewym rogu obrazu.

Kontrolowanie grafiki i tekstu
RjDj oferuje dwa obiekty, rj_image i rj_text, do wyświetlania obrazów i tekstu w górnej części głównego
obrazu sceny. Krótko omówimy rj_image i rj_text w ich najbardziej podstawowej formie. Jeśli jednak
chcesz użyć ich we własnych scenach, powinieneś również spojrzeć na opakowania convenience
dogodne dla obrazów i tekstu udostępnianych przez rjlib. Obiekty te najlepiej nadają się do
dostarczania podstawowych informacji wizualnych, ale jeśli nie boisz się implementować złożonej
logiki w Pd, możesz także połączyć je z omówionym wyżej dotykowym interfejsem i zbudować proste
graficzne interfejsy użytkownika. Bérenger Recoules wykorzystał tę technikę dość daleko w swojej
ostatniej pracy w Stereolux. Stworzył nawet scenę RjDj, która jest w rzeczywistości prostą grą wideo

Obiekt rj_image pobiera jeden parametr tworzenia, ścieżkę do obrazu, który ma wyświetlić. Ścieżka ta
jest względna w stosunku do katalogu głównego sceny. Jeśli plik obrazu znajduje się obok głównej łatki
w katalogu scen, to ścieżka jest tylko nazwą pliku obrazu

Po utworzeniu obrazu można nim sterować za pomocą dwóch złożonych wiadomości

i

Flaga musi być 0 lub 1 i określa widoczność obrazu; wiadomość ruchu tłumaczy środek obrazu
na podane współrzędne. Podobnie jak współrzędne dotykowe, wahają się od 0 do 319, z początkiem
w dolnym lewym rogu. Aby nałożyć tekst na główny obraz sceny, używasz obiektów rj_text. Obiekty
tekstowe zachowują się bardzo podobnie do obiektów obrazkowych, z wyjątkiem tego, że ich
argumentem tworzenia jest oryginalny tekst do wyświetlenia, i akceptują dwie dodatkowe
wiadomości,

i

które zmieniają tekst i rozmiar czcionki, odpowiednio.

rj_image i rj_text odpowiadają na kilka innych wiadomości, np. w celu zmiany skali lub kąta, ale nie są
one częścią żadnej oficjalnej specyfikacji, więc nie omówimy ich tutaj. Jeśli jednak chcesz żyć na
krawędzi, możesz przestudiować implementację Android ScenePlayer, aby zobaczyć, jak działają.
Korzystanie z rjlib
Przyjrzyjmy się bliżej bibliotece rjlib, którą pobraliśmy wcześniej. Do tej pory użyliśmy tylko katalogu
rjlib / pd, który zawiera abstrakcje, takie jak soundinput i soundoutput. Najbardziej interesującą częścią
rjlib jest jednak katalog rjlib / rj, który oferuje obszerną listę przydatnych abstrakcji. Bardzo niewiele z
nich ogranicza się do RjDj. Niezależnie od tego, czy tworzysz sceny RjDj, jest szansa, że znajdziesz coś
interesującego w rjlib / rj. Abstrakcje w rjlib są dziełem Franka Barknechta i Andy'ego Farnella, a także
wielu innych autorów.
Większość, ale nie wszystkie, rjlib jest objęta Powszechną Licencją Publiczną GNU. Zanim użyjesz
abstrakcji z rjlib, sprawdź jej licencję i upewnij się, że jest ona zgodna z licencjonowaniem i dystrybucją
Twojej pracy.
Dokumentacja rjlib jest wzorowa; jest kompletny, szczegółowy i łatwy w nawigacji. Jeśli otworzysz plik
rjlib / rj / OVERVIEW.pd, powita Cię drogowskaz wskazujący na różne sekcje rjlib

Jeśli klikniesz sekcję, otrzymasz listę abstrakcji w tej sekcji. Jak zwykle, kliknięcie abstrakcji prawym
przyciskiem myszy i wybranie opcji Pomoc spowoduje otwarcie poprawki pomocy. Poznawanie
zawartości rjlib przez kilka godzin to świetna zabawa. Najważniejsze to automat perkusyjny, instrument
Roland Juno, emulacja FM e-pianina Rhodes, filtry rezonansowe i wokoder. Oprócz całej tej wysokiej
funkcjonalności, istnieje również duży zbiór małych narzędzi, które rozwiązują typowe problemy, takie
jak mapowanie z surowych danych z przyspieszeniomierza do przechylania i przechylania. Aby użyć
rjlib w scenie RjDj, musisz skopiować katalog rj do katalogu scen i mieć _main.pd dodać go do ścieżki
wyszukiwania za pomocą deklarujących obiektów

Teraz możesz używać abstrakcji z rjlib w swojej łatce. Wczesne wersje aplikacji RjDj zawierały kopię
rjlib, więc nie trzeba było pakować kopii rj ze sceną. Jednak takie podejście okazało się zbyt mało
elastyczne; cykl aktualizacji aplikacji był zbyt wolny, aby nadążyć za rozwojem rjlib. Obecne podejście
gwarantuje, że każda scena zostanie wdrożona z poprawną wersją rjlib. Jeśli martwisz się o miejsce
zajmowane przez rjlib, możesz usunąć nieużywane pliki. Jednak nie usuwaj zbyt wielu; niektóre
abstrakcje w rjlib zależą od innych części rjlib, więc możesz potrzebować więcej niż tylko tych plików,
do których odwołuje się łatka.

Osadzanie Pure Data za pomocą libpd
Pure Data została pierwotnie zaprojektowana jako interaktywne narzędzie do muzyki komputerowej i
multimediów, ściśle integrujące język programowania przepływu danych i przetwarzania sygnału z
graficznym interfejsem użytkownika i obsługą różnych interfejsów audio i MIDI. W tym zakresie Pd
działa jako aplikacja najwyższego poziomu, zarządzając większością aspektów jego działania i jedynie
sporadycznie przekazując sterowanie do podsystemu audio systemu operacyjnego. Zwykłym
sposobem na przeniesienie Pd na nową platformę jest rozszerzenie Pd, dodanie obsługi nowego API
audio i ewentualnie nowych obiektów, znanych jako zewnętrzne możliwości nowej platformy
dostępnej dla Pd. Kiedy zacząłem myśleć o przeniesieniu Pd na Androida, szybko zdałem sobie sprawę,
że zwykle podejście nie zadziałałoby. W tym czasie aplikacje na Androida mogły mieć natywne
komponenty napisane w C, ale główna część aplikacji nadal musiała być napisana w Javie. Od tego
czasu ograniczenie to zostało zniesione, ale w tym czasie nie było możliwe uruchomienie rozszerzenia
Pd jako aplikacji na Androida. Raczej musiałem obrócić zwykły model na głowę; zamiast rozszerzyć Pd
o nowy cel, musiałem znaleźć sposób na osadzenie Pd w aplikacjach na Androida.
Przedstawiamy libpd
Po wielu refaktoryzacjach pierwszy prototyp portu Pd na Androida dzielił się na pięć głównych części:
sam Pd; cienka owijka na wierzchu Pd, która zamienia ją w osadzalną bibliotekę audio; Powiązania Java
dla tej biblioteki; jakiś specyficzny dla platformy klej, który łączy powiązania Java z architekturą audio
systemu Android i zapewnia kilka typowych narzędzi; oraz kod aplikacji najwyższego poziomu.
Struktura ta okazała się bardzo wszechstronna i ma zastosowanie w wielu zastosowaniach daleko poza
Androidem, a praktycznie wszystkie aplikacje oparte na libpd są zgodne z tym samym modelem warstw

W najściślejszym znaczeniu termin libpd odnosi się tylko do drugiej warstwy (opakowania biblioteki dla
Pd), ale będziemy grać szybko i luźno z terminologią i zawierać powiązania językowe i klej audio, gdy
mówimy o libpd. W tym modelu każda warstwa komunikuje się tylko z warstwami bezpośrednio obok
niej. Pure Data są napisane w języku C, przy użyciu niestandardowych typów danych. Opakowanie
libpd jest również napisane w języku C, ale jego interfejs API używa standardowych typów danych tak
bardzo, jak to możliwe. W tych nielicznych przypadkach, w których libpd ujawnia wskaźniki na typ
danych specyficzny dla Pd, zapewnia także funkcje wygody, które pozwalają programistom traktować
te wskaźniki jako nieprzezroczyste, bez konieczności znajomości bazowego typu danych. Powiązania
językowe całkowicie eliminują niestandardowe typy danych i używają wyłącznie wbudowanych typów
języka docelowego, takich jak zmiennoprzecinkowe, łańcuchy, tablice i listy. Nie będziemy pisać
żadnego kodu w tym rozdziale, ale jeśli chcesz pobrać kopię libpd do dokładniejszego zbadania, możesz
otworzyć terminal i powiedzieć git clone git: //github.com/libpd/libpd.git. Pamiętaj jednak, że w
kolejnych rozdziałach będziemy pobierać oddzielną kopię libpd jako podmoduł projektów na Androida

lub iOS. Jeśli teraz sklonujesz libpd, będziesz miał dwie jego kopie później i będziesz musiał uważać,
aby ich nie pomieszać.
Przegląd interfejsu API
W tej części omówimy części libpd, które są wspólne zarówno dla Androida, jak i iOS, a także kilka
drobnych ustępstw dotyczących języka i idiomu. Części te obejmują metody otwierania i zamykania
poprawek, wysyłania wiadomości do i odbierania wiadomości z Pd oraz do odczytu i zapisu tablic w Pd.
To prawie wszystko z libpd, z wyjątkiem najważniejszych części, wywoływane bezpośrednio; raczej
wykorzystają je za pomocą specyficznego dla platformy kleju audio. Zarówno w Javie, jak i ObjectiveC, wiązania niskiego poziomu dla libpd są dostarczane przez klasę o nazwie PdBase, która jest
zaprojektowana tak, aby była jak najmniejsza i najcieńsza. Jego metody mają na celu zachowanie
smaku oldschoolowego programowania C, oznaczającego samego Pd. W szczególności wszystkie
metody PdBase są statyczne, a większość z nich nie rzuca wyjątków; jeśli coś pójdzie nie tak, zwracają
niezerowy kod błędu. W niektórych przypadkach może okazać się sensowne utworzenie klasy, która
opakowuje PdBase w sposób bardziej zorientowany obiektowo; może to być przydatne, jeśli chcesz
wyszydzić komponenty Pd do testowania lub jeśli chcesz zapewnić obsługę wyjątków na wysokim
poziomie. Mimo to, w duchu minimalności, libpd powstrzymuje się od wprowadzania niepotrzebnych
warstw pośrednich. Wszystkie metody publiczne w PdBase są zsynchronizowane, zapewniając
podstawowy poziom bezpieczeństwa wątków. W szczególności gwarantują, że możesz korzystać z
PdBase w ustawieniach wątkowych bez obawy o awarie spowodowane warunkami wyścigu lub
problemami z widocznością. Jest to ważny punkt, ponieważ praktycznie wszystkie aplikacje oparte na
libpd będą miały co najmniej dwa wątki, jeden dla interfejs użytkownika i jeden dla audio. W
zdecydowanej większości aplikacji synchronizacja zapewniana przez PdBase to wszystko, czego
potrzebujesz. Nie jest to jednak srebrna kula, a problemy związane z współbieżnością mogą się do
ciebie podkraść. W szczególności, jeśli musisz mieć pewność, że stan Pd nie zmieni się między kolejnymi
wywołaniami metod w PdBase, musisz rozważyć dodatkową synchronizację.
Otwieranie łat
Otwieranie poprawek w Javie.
static int openPatch(File file) throws IOException;
static int openPatch(String path) throws IOException;
static void closePatch(int handle);
Otwieranie łat w Objective-C
+(void *)openFile:(NSString *)baseName path:(NSString *)pathName;
+(void)closeFile:(void *)handle;
+(int)dollarZeroForFile:(void *)handle;
Wywołania otwierania i zamykania poprawek różnią się nieco między Javą a Objective-C, ale
podstawowe zachowanie jest takie samo. Otwierasz łatkę, wysyłając ścieżkę do łatki do libpd, a
otrzymasz uchwyt identyfikujący poprawkę. Kiedy chcesz zamknąć poprawkę, przekaż jej uchwyt do
metody close. Możesz otworzyć wiele kopii tej samej łatki i odróżnić je za pomocą uchwytów. W
Objective-C uchwyt jest po prostu wskaźnikiem struktury danych reprezentującej łatę w Pd, ale możesz
traktować ją jako nieprzejrzysty wskaźnik w kodzie aplikacji. Jeśli przekażesz ten wskaźnik do
dollarZeroForFile, otrzymasz znacznik $0 najwyższej poprawki w pliku.

Jak widzieliśmy w Części 2, znacznik $0 jest unikalnym identyfikatorem, który Pd przypisuje do łaty i
jest często używany podczas tworzenia symboli lokalnych dla łaty. W Javie nie możemy używać
wskaźników do odwoływania się do poprawki, więc metody openPatch w wersji Java PdBase po prostu
zwracają znacznik $0 jako uchwyt. W przeciwieństwie do reszty PdBase, penPatch metody w Javie
rzucą wyjątek, jeśli coś pójdzie nie tak. Nie musisz się martwić o inicjowanie libpd; przy pierwszym
wywołaniu metody w PdBase libpd zostanie automatycznie zainicjowany.
Znajdowanie zasobów
Ustawianie ścieżki wyszukiwania w Javie.
static void clearSearchPath();
static void addToSearchPath(String path);
Ustawianie ścieżki wyszukiwania w Objective-C.
+(void)clearSearchPath;
+(void)addToSearchPath:(NSString *)path;
Jeśli twoja łata korzysta z dodatkowych zasobów, takich jak pliki wav lub abstrakcje, dobrą praktyką
jest pakowanie tych zasobów za pomocą poprawki i odwoływanie się do nich tylko przez ścieżki
względne. W niektórych sytuacjach może być jednak konieczne oddzielenie niektórych zasobów z
twojej poprawki. W tym przypadku musisz dodać ich lokalizacje do ścieżki wyszukiwania Pd, aby Pd
mógł je znaleźć. Możesz być świadomy, że Pd ma dwie ścieżki wyszukiwania, zwykłą i dodatkową.
Dodatkowa ścieżka istnieje, aby rozwiązać problem, który nie wystąpi podczas pracy z libpd, więc libpd
po prostu pozostawia to pole puste.
Wysyłanie wiadomości do Pd
Wysyłanie wiadomości w Javie.
static int sendBang(String receiver);
static int sendFloat(String receiver, float value);
static int sendSymbol(String receiver, String symbol);
static int sendList(String receiver, Object... list);
static int sendMessage(String receiver, String message, Object... list);
Wysyłanie wiadomości w Objective-C.
+(int)sendBangToReceiver:(NSString *)receiverName;
+(int)sendFloat:(float)value toReceiver:(NSString *)receiverName;
+(int)sendSymbol:(NSString *)symbol toReceiver:(NSString *)receiverName;
+(int)sendList:(NSArray *)list toReceiver:(NSString *)receiverName;
+(int)sendMessage:(NSString
*)receiverName;

*)message

withArguments:(NSArray

*)list

toReceiver:(NSString

Wysyłanie wiadomości do Pd jest całkowicie proste. Dla każdego obsługiwanego typu komunikatu
(bang, float, symbol, lista, wpisana wiadomość) istnieje metoda, która wysyła wiadomość do symbolu

odbioru w Pd. Na przykład, aby wysłać wartość pitch 72 do naszej łatki syntezatora z Części 2,
powiedzielibyśmy PdBase.sendFloat ("midinote", 72) w Javie, lub [PdBase sendFloat: 72 toReceiver: @
"midinote"] w Objective-C. Elementy listy lub wpisane wiadomości muszą być łańcuchami lub liczbami,
tzn. Muszą być typu String, Integer, Float lub Double w Javie, a NSString lub NSNumber w Objective-C.
Wartość zwracana to kod błędu, który będzie niezerowy, jeśli coś pójdzie nie tak, np. Jeśli dany
odbiornik nie istnieje lub obiekty listy są niewłaściwego typu. Niepowodzenia metod wysyłania są
rzadkie i zazwyczaj łagodne, dlatego większość aplikacji po prostu ignoruje ich wartości zwracane.
libpd obsługuje wszystkie typy wiadomości w Pd z wyjątkiem komunikatów wskaźnika. Pominięcie
komunikatów wskaźnika było celowe, ponieważ wskaźniki Pd nie mają semantyki poza samym Pd. Jeśli
potrzebujesz swojej aplikacji do interakcji ze wskaźnikami w Pd, możesz przechowywać je w obiekcie
wskaźnika w patchu i uruchamiać je z bangiem z libpd.
Odbieranie wiadomości z Pd
Odbieranie wiadomości z Pd wymaga kilku kroków. Najpierw musimy utworzyć klasę odbiornika, która
implementuje wywołania zwrotne do obsługi wiadomości z Pd, a następnie rejestrujemy instancję tej
klasy za pomocą libpd, a na koniec pozwalamy libpd wiedzieć, które wysyłają symbole w Pd, które
chcemy subskrybować. To szybko prowadzi do powtarzalnego kodu, zwłaszcza gdy otrzymujemy
wiadomości z wielu symboli wysyłania w Pd, więc nie będziemy omawiać szczegółowo ogólnego
podejścia. Zamiast tego skupimy się na specjalnym przypadku, klasie narzędziowej, która zawiera
rutynowe aspekty obsługi wiadomości z Pd i pozwala programistom skupić się na interesujących bitach.
Ta klasa narzędziowa, PdDispatcher, jest zawarta w dystrybucji libpd, zarówno dla Java, jak i ObjectiveC. Implementuje wzorzec wydawcy-subskrybenta (pub / sub) do kierowania wiadomości z Pd. Aby
otrzymywać wiadomości z Pd, rejestrujemy instancję PdDispatcher z libpd. Dla każdego symbolu
wysyłania w Pd, który nas interesuje, rejestrujemy jednego lub kilku słuchaczy u dyspozytora;
nasłuchiwania implementują metody wywołania zwrotnego, które są ostatecznie odpowiedzialne za
obsługę zdarzeń z Pd

Za kulisami dyspozytor zasubskrybuje wiadomości z tych wysyłanych symboli. Gdy wiadomość Pd
zostanie wysłana do jednego z tych symboli, dyspozytor sprawdzi powiązane z nią detektory i wywoła
metody wywołania zwrotnego dla tego typu wiadomości.
Konfigurowanie PdDispatcher w Javie.

PdDispatcher dispatcher = new PdUiDispatcher();
// Note that we're instantiating a subclass, PdUiDispatcher,
// for reasons explained later on in the text.
PdBase.setReceiver(dispatcher);
Setting up PdDispatcher in Objective-C.
dispatcher = [[PdDispatcher alloc] init];
[PdBase setDelegate:dispatcher];
Fragmenty kodu w sekcjach Konfigurowanie PdDispatcher w Javie i Konfigurowanie PdDispatcher w
Objective-C tworzą obiekt dispatchera i rejestrują go w PdBase. Zauważ, że metoda setDelegate w
Objective-C zachowuje obiekt dispatchera. Jeśli nie używasz automatycznego liczenia referencji (ARC),
możesz zadzwonić do [wydania dyspozytora] po zarejestrowaniu go w PdBase. Niezależnie od tego, czy
używasz ARC, musisz zadzwonić do [PdBase setDispatcher: nil], jeśli chcesz wyrejestrować i całkowicie
zwolnić obiekt dispatchera. Oprócz typów komunikatów, które już omówiliśmy, dyspozytorzy będą
również obsługiwać drukowanie z Pd, tj. wiadomości pojawiające się w głównym oknie podczas pracy
z samym Pd. Drukowanie nie jest na ogół odpowiednie do wysyłania danych z Pd do kodu aplikacji, ale
opłaca się rejestrować, co Pd drukuje, ponieważ od czasu do czasu otrzymujesz przydatne wyjście
debugowania. Podczas pracy z dźwiękiem należy mieć świadomość problemów związanych z
współbieżnością, ponieważ aplikacje audio zazwyczaj mają co najmniej dwa wątki, wątek audio i wątek
główny. (W praktyce system operacyjny może wyłączyć więcej wątków dla każdej aplikacji, ale te dwa
są tymi, o których większość programistów powinna wiedzieć.) Wiadomości generowane przez Pd
pochodzą z wątku audio, ale w większości przypadków będą wpływają na interfejs użytkownika, a więc
muszą zostać wykorzystane w głównym wątku. Najlepszy sposób wysyłania zdarzeń do głównego
wątku zależy od platformy, a gałąź libpd systemu Android przyjmuje inne podejście niż gałąź iOS.
Wywoływanie metod wywołania zwrotnego w Objective-C zazwyczaj wiąże się z pewną alokacją
pamięci, która jest powolna i może nawet zablokować się na czas nieokreślony. W wątku audio nie
możemy sobie pozwolić na blokowanie wywołań, więc w gałęzi libpd iOS wątek audio po prostu
zapisuje wydajną binarną reprezentację komunikatu Pd do bufora wolnego od blokady
współdzielonego przez dwa wątki. Główny wątek odpytuje ten bufor co 20 ms, konwertuje komunikaty
Pd na typy danych Objective-C i wywołuje wywołania zwrotne wiadomości w razie potrzeby. W ten
sposób wszystkie potencjalnie powolne operacje występują w głównym wątku, a wątek audio działa
tak mało, jak to możliwe. Wadą tego podejścia jest to, że bufor współdzielonej wiadomości może się
zapełnić, jeśli główny wątek nie zużyje wiadomości w odpowiednim czasie. W większości przypadków
oznacza to, że Twoja łata generuje wiadomości w nieuzasadnionym tempie i musi zostać poprawiona,
ale jeśli naprawdę chcesz wysłać torrent wiadomości z Pd do swojej aplikacji, możesz spróbować
zaradzić sporadycznemu przepełnieniu zwiększając rozmiar bufora komunikatów. Aby to zrobić,
wywołaj [PdBase setMessageBufferSize: nBytes] przed zainstalowaniem programu rozsyłającego. Jeśli
nie ustawisz jawnie rozmiaru bufora, metoda setDispatcher przydzieli domyślny bufor o rozmiarze 32K.
Po przydzieleniu bufora dalsze wywołania setMessageBufferSize nie mają żadnego skutku. W
przypadku Androida sytuacja jest inna z różnych powodów. Jednym z powodów jest to, że komponenty
Objective-C libpd będą używane tylko w systemach iOS i MacOS, więc sensowne jest wypalanie
optymalizacji specyficznych dla kakao bezpośrednio w PdBase.m. Z drugiej strony, powiązania Java
libpd są przeznaczone do użytku poza zakresem Androida, a my nie możemy tworzyć specyficznych dla
Androida założeń dotyczących wątkowania na tym poziomie. W związku z tym powiązania Java nie
zwracają uwagi na wątki i wywołują wywołania zwrotne wiadomości w tym samym wątku, w którym

również wykonują przetwarzanie dźwięku. Na szczęście nie stanowi to większego problemu, ponieważ
tworzenie obiektów jest tanie w Javie, a więc konwersja komunikatów Pd z C na Java nie obciąża nici
audio. Jeśli obawiasz się umieszczenia na wątku audio związanego z Javą, możesz zaimplementować
komponenty audio całkowicie w C, pomijając powiązania Java i używając bezpośrednio API C libpd.
Byłby to jednak temat innej książki, a poza tym nie jest jasne, ile można zyskać. Zanim rozpoczniesz taki
projekt, prawdopodobnie chcesz zbudować szybki prototyp w Javie, profilować go i przekonać się, że
oczekiwany wzrost wydajności będzie warty wysiłku. Podczas gdy większość wiadomości Pd pochodzi
z wątku audio, zwykle mają one wpływ na interfejs użytkownika. Ponieważ większość metod GUI może
być wywoływana tylko w głównym wątku, większość komunikatów Pd musi być obsługiwana w
głównym wątku, i właśnie tam wchodzi klasa PdUiDispatcher. Jest to podklasa PdDispatcher, która
wywołuje wywołania zwrotne detektora w głównym wątku. Jeśli korzystasz z tej klasy, możesz
zaimplementować procedury obsługi komunikatów bez konieczności zwracania uwagi na problemy
związane z współbieżnością. Skupimy się na tym podejściu, ponieważ jest ono odpowiednie dla
większości aplikacji. Istnieją rzadkie przypadki, w których korzystne jest wybranie, który wątek
wykonać wywołanie zwrotne. Jeśli potrzebujesz tej elastyczności, możesz utworzyć instancję
PdDispatcher bezpośrednio, zamiast używać PdUiDispatcher, kosztem konieczności bycia świadomym
wątkowania podczas obsługi wiadomości. Można to zrobić, a jeśli jesteś zaznajomiony z mroczną sztuką
współbieżności Java i tym, jak odnosi się ona do Androida, możesz osiągnąć pożądany efekt za pomocą
dość małego kodu Na przykład aplikacja ScenePlayer na Androida tworzy i aktualizuje interfejs
użytkownika bez jawnego zarządzania wątkami. Teraz, aby otrzymywać wiadomości z wysyłanych
symboli w Pd, musimy zaimplementować interfejs nasłuchiwania. Ten interfejs jest bardzo podobny
do interfejsu API do wysyłania wiadomości, który już omówiliśmy; parametr źródłowy wskazuje symbol
wysyłania w Pd, z którego wiadomość została wysłana. Zwykle nie wywołujesz tych metod
bezpośrednio z kodu. Zamiast tego libpd wywoła je, gdy nadejdzie wiadomość od Pd.
Interfejs nasłuchiwania w Javie.
public interface PdListener {
public void receiveBang(String source);
public void receiveFloat(String source, float x);
public void receiveSymbol(String source, String symbol);
public void receiveList(String source, Object... args);
public void receiveMessage(String source, String symbol, Object... args);
}
Interfejs nasłuchiwania w Objective-C.
@protocol PdListener
@optional
- (void)receiveBangFromSource:(NSString *)source;
- (void)receiveFloat:(float)received fromSource:(NSString *)source;
- (void)receiveSymbol:(NSString *)symbol fromSource:(NSString *)source;
- (void)receiveList:(NSArray *)list fromSource:(NSString *)source;

- (void)receiveMessage:(NSString *)message withArguments:(NSArray *)arguments
fromSource:(NSString *)source;
@end
Większość implementacji interfejsu nasłuchiwania nie musi obsługiwać wszystkich typów wiadomości.
W Objective-C wszystkie metody są opcjonalne, więc możesz wybrać i wybrać metody, które chcesz
zaimplementować. Dla wygody interfejs detektora w Javie jest dostarczany z klasą adaptera, która
zapewnia ten sam efekt. Załóżmy, że mamy klasę, powiedzmy SpamListener, która implementuje ten
interfejs w celu odbierania wiadomości ze spamu symbolu wysyłania. Teraz musimy utworzyć instancję
i zarejestrować ją u dyspozytora.
Rejestracja słuchacza w Javie.
SpamListener spamListener = new SpamListener();
dispatcher.addListener("spam", spamListener);
Rejestracja słuchacza w Objective-C.
SpamListener *spamListener = [[SpamListener alloc] init];
[dispatcher addListener:spamListener forSource:@"spam"];
Za kulisami dyspozytor zasubskrybuje wiadomości dla spamu symbolu. Od tej chwili wiadomości
wysyłane do spamu w Pd będą odbierane przez naszego słuchacza. Oczywiście możesz dodać słuchacze
dla innych symboli, jak również wielu słuchaczy dla tego samego symbolu. Możesz także usunąć
słuchaczy, które nie są już potrzebne. Wersja Objectd-C PdDispatcher zachowuje każdego
zarejestrowanego słuchacza, tj. Słuchacze nie zostaną zwolnione, dopóki nie zostaną usunięte z
programu rozsyłającego, niezależnie od tego, czy używasz ARC.
Czytanie i pisanie tablic w Pd
Dostęp do tablic w libpd z uprawnieniami do odczytu i zapisu zapewnia trzy następujące metody.
Programiści Veteran C zauważą, że metody Java naśladują czcigodną funkcję memcpy ANSI C.
Dostęp do tablic Pd w Javie.
static int arraySize(String name);
static int readArray(float[] destination, int destOffset,
String source, int srcOffset, int n);
static int writeArray(String destination, int destOffset,
float[] source, int srcOffset, int n);
Dostęp do tablic Pd w Objective-C.
+(int)arraySizeForArrayNamed:(NSString *)arrayName;
+(int)copyArrayNamed:(NSString *)arrayName withOffset:(int)offset
toArray:(float *)destinationArray count:(int)n;
+(int)copyArray:(float *)sourceArray toArrayNamed:(NSString *)arrayName

withOffset:(int)offset count:(int)n;
W większości przypadków prawdopodobnie będziesz chciał skopiować całe tablice, w którym to
przypadku zarówno tablica źródłowa, jak i docelowa będą tego samego rozmiaru, przesunięcia będą
równe zero, a liczba n będzie wielkością. W niektórych przypadkach można jednak chcieć pracować
tylko z małymi obszarami dużej tablicy, a następnie można określić regiony w kategoriach przesunięcia
i liczenia. Łatwo jest zmienić rozmiar tablicy w Pd, a poprawki Pd robią to często. Jeśli pracujesz w
ustawieniach wątkowych, libpd nie może zagwarantować, że rozmiar tablicy pozostanie taki sam
między wywołaniami metod PdBase. Wszystkie metody dostępu do tablicy PdBase sprawdzają granice
tablic, a więc nie ma ryzyka awarii z powodu niedopasowanych rozmiarów tablic. Mimo to kod aplikacji
będzie znacznie łatwiejszy do napisania, jeśli projektant dźwięku zgodzi się nie zmieniać rozmiaru
macierzy.
Obsługa MIDI w libpd
Najnowsze wersje libpd obsługują MIDI przy użyciu API podobnego do API do wymiany wiadomości z
Pd, składającego się z zestawu funkcji do wysyłania komunikatów MIDI do Pd, a także obsługi
odbiorników obsługujących komunikaty MIDI z Pd. Jeśli myślisz o wykorzystaniu możliwości MIDI libpd,
powinieneś poświęcić chwilę i zadać sobie pytanie, czy jest to naprawdę konieczne. W wielu
przypadkach lepiej będzie zamiast tego użyć Open Sound Control. Wsparcie dla OSC zapewnia
zewnętrzne oprogramowanie, które można łatwo dodać do dowolnej aplikacji opartej na libpd. Jak
widzieliśmy w części 2, istnieją naprawdę dwa realistyczne przypadki użycia MIDI w mobilnej aplikacji
muzycznej. Możesz sterować zewnętrznym sprzętem MIDI za pomocą aplikacji lub możesz chcieć, aby
aplikacja sterowała łatą, która została zaprojektowana tak, aby pobierać dane wejściowe z urządzenia
MIDI. W pierwszym przypadku będziesz odpowiedzialny za napisanie szablonu, który łączy libpd z MIDI
API twojej platformy (jeśli istnieje). To nie jest trudne, ale ponieważ jest to rzadkie wymaganie dla
aplikacji mobilnych, nie będziemy o tym więcej dyskutować. Bezwstydna wtyczka: jeśli pracujesz na
Androidzie i masz lutownicę, możesz zbudować swój własny adapter Bluetooth-MIDI. Linki do
instrukcji, schematów i oprogramowania można znaleźć na stronie z zasobami tej książki pod adresem
http://shop.oreilly.com/product/ 0636920022503.do.
Drugi przypadek może wystąpić, jeśli projektant dźwięku wybierze użycie kontrolera MIDI podczas
łatania aplikacji. W takiej sytuacji najłatwiejszym sposobem wdrożenia poprawki jest przyjęcie przez
aplikację roli kontrolera MIDI, dlatego potrzebujemy sposobu wysyłania zdarzeń MIDI do Pd. Pd i libpd
obsługują wszystkie typy zdarzeń MIDI; powszechnie używane są reprezentowane przez dedykowane
obiekty w Pd oraz odpowiadające im funkcje i wywołania zwrotne w libpd. Dla mniej popularnych
typów zdarzeń, Pd i libpd zapewniają dostęp do surowych bajtów MIDI, chociaż nie jest jasne, czy ktoś
kiedykolwiek będzie tego potrzebował. Po prostu wymienimy funkcje w libpd, które wysyłają
wiadomości głosowe do Pd.
Wysyłanie wiadomości MIDI w Javie.
static int sendNoteOn(int channel, int pitch, int velocity);
static int sendControlChange(int channel, int controller, int value);
static int sendProgramChange(int channel, int value);
static int sendPitchBend(int channel, int value);
static int sendAftertouch(int channel, int value);
static int sendPolyAftertouch(int channel, int pitch, int value);

Wysyłanie komunikatów MIDI w Objective-C.
+(int)sendNoteOn:(int)channel pitch:(int)pitch velocity:(int)velocity;
+(int)sendControlChange:(int)channel controller:(int)controller value:(int)value;
+(int)sendProgramChange:(int)channel value:(int)value;
+(int)sendPitchBend:(int)channel value:(int)value;
+(int)sendAftertouch:(int)channel value:(int)value;
+(int)sendPolyAftertouch:(int)channel pitch:(int)pitch value:(int)value;
Większość parametrów to niepodpisane 7-bitowe liczby całkowite, tj. Ich wartości mieszczą się w
zakresie od 0 do 127. Jedynymi wyjątkami są numery kanałów i wartości pitch bend. Te dwa elementy
powodują pewne zamieszanie, ponieważ ich binarna reprezentacja w formacie przewodowym MIDI
różni się od ich interpretacji muzycznej. Co gorsza, obiekty Pitch Bend w Pd są niespójne w interpretacji
wartości zgięcia skoku. Rozwiązujemy ten problem, wybierając sanity w stosunku do specyfikacji MIDI
lub spójności z Pd. Na przykład numery kanałów mieszczą się w zakresie od 0 do 15, jeśli chodzi o libpd,
a wartości pitch bend mieszczą się w zakresie od -8192 do 8191, przy czym 0 reprezentuje neutralny
skok pitch. Innymi słowy, parametry zachowują się tak, jak oczekiwałby tego programista, a libpd
obsługuje wszelkie konwersje za kulisami.
Drobiazgi
Kiedy twoja aplikacja jest wykonana za pomocą Pd, powinieneś zwolnić zasoby posiadane przez libpd.
Chociaż zawsze dobrze jest zwolnić zasoby, gdy tylko ich nie potrzebujesz, wywołanie PdBase.release
() jest niezwykle ważne dla niektórych aplikacji na Androida, z powodów, które omówimy w części 5.
Podczas pracy w Objective- C, powinieneś zamknąć wszystkie łaty i zwolnić obiekt dispatchera,
wywołując [PdBase setDispatcher: nil]. Na tym kończy się lista metod w PdBase, które będą
powszechnie używane podczas tworzenia aplikacji muzycznych. Jeśli jednak przyjrzysz się bliżej
definicji klasy, znajdziesz jeszcze kilka metod. Niektóre z nich są tam dla kompletności, ale rzadko są
potrzebne; reszta jest używana przez klej audio i nie będzie wywoływana przez kod aplikacji
Externals w libpd
Funkcjonalność Pd jest zwykle zwiększana przez dodanie externals, tj. Obiektów, które nie są
wbudowane w Pd, ale są ładowane w czasie wykonywania, w razie potrzeby. W rzeczywistości wielu
użytkowników Pd nie korzysta z Pd Vanilla, ale Pd Extended, który jest wyposażony w szereg
dodatkowych urządzeń zewnętrznych, które zapewniają wiele przydatnych funkcji. Patchowanie dla
libpd zwykle pociąga za sobą mniej zewnętrznych efektów niż łatanie samego Pd. Jednym z powodów
jest to, że wiele zewnętrznych rozszerza interfejs użytkownika Pd, który libpd odrzuca. Innym
powodem jest to, że przy libpd nie zawsze musisz używać zewnętrznego, jeśli potrzebujesz dodatkowej
funkcjonalności. W wielu przypadkach łatwiej jest zaimplementować żądaną funkcjonalność w kodzie
aplikacji. Jeśli jednak chcesz używać zewnętrznych z libpd, możesz, zarówno z Androidem, jak i iOS. W
przeciwieństwie do rdzenia Pd i libpd, które zostały wydane na licencji BSD, wiele zewnętrznych jest
objętych Powszechną Licencją Publiczną GNU lub Mniejszą Powszechną Licencją Publiczną GNU. Co
zaskakujące, obejmuje to dwa zewnętrzne, które pochodzą z Pd Vanilla, expr i expr ~. Jest to ważny
problem, o którym należy pamiętać, zwłaszcza jeśli zamierzasz przesłać swoją aplikację do Apple App
Store. Jeśli myślisz o korzystaniu z zewnętrznych aplikacji, sprawdź ich licencje i upewnij się, że są one
zgodne z licencją Twojej aplikacji.

Klej audio
Architektury audio Androida i iOS są zupełnie inne, ale libpd ma na celu zapewnienie spójnego
interfejsu między platformami, bez poświęcania funkcjonalności specyficznej dla platformy. Typowe
cechy kleju audio obejmują metody inicjowania, uruchamiania i zatrzymywania komponentów audio,
a także metodę sprawdzającą, czy komponenty audio są aktualnie aktywne. W Javie klej audio jest
dostarczany przez klasę o nazwie PdAudio; w Objective-C podobną rolę odgrywa klasa o nazwie
PdAudioController.
Klej audio w Javie.
public class PdAudio {
static void initAudio(int sampleRate, int inChannels, int outChannels,
int ticksPerBuffer, boolean restart) throws IOException;
static void startAudio(Context context);
static void stopAudio();
static boolean isRunning();
}
Klej audio w Objective-C.
@interface PdAudioController : NSObject <AVAudioSessionDelegate>
@property(nonatomic, readonly) int sampleRate;
@property(nonatomic, readonly) int numberChannels;
@property(nonatomic, readonly) BOOL inputEnabled;
@property(nonatomic, readonly) BOOL mixingEnabled;
@property(nonatomic, readonly) int ticksPerBuffer;
@property (nonatomic, getter=isActive) BOOL active;
-(PdAudioStatus)configurePlaybackWithSampleRate:(int)sampleRate
numberChannels:(int)numChannels
inputEnabled:(BOOL)inputEnabled
mixingEnabled:(BOOL)mixingEnabled;
-(PdAudioStatus)configureAmbientWithSampleRate:(int)sampleRate
numberChannels:(int)numChannels
mixingEnabled:(BOOL)mixingEnabled;
-(PdAudioStatus)configureTicksPerBuffer:(int)ticksPerBuffer;
@end
libpd i Core Audio

Jeśli znasz Core Audio w iOS, możesz zauważyć, że opcje konfiguracji PdAudioController starannie
odwzorowują kategorie sesji audio. Na przykład metoda configurePlaybackWithSampleRate wybierze
AVAudioSessionCate goryPlayAndRecord lub AVAudioSessionCategoryPlayback, w zależności od tego,
czy wymagane jest wejście audio. Metoda configureAmbientWithSampleRate wybierze
AVAudioSessionCategoryAmbient lub AVAudioSessionCategorySoloAmbient, w zależności od tego, czy
mieszanie jest włączone. Opcje konfiguracji dają dostęp do wszystkich kategorii sesji, które mają sens
dla libpd, przynajmniej zgodnie z dokumentacją Apple. W praktyce niektóre konfiguracje mogą nie być
dostępne na urządzeniu docelowym. Upewnij się, że przetestujesz swój kod na rzeczywistym
urządzeniu i przygotuj się na wypróbowanie więcej niż jednej konfiguracji audio. Flaga mieszania
wskazuje, czy sesja audio pozwoli na jednoczesne wyjście z innych aplikacji. Co więcej, instancja
PdAudioController zarejestruje się jako delegat sesji audio, który zawiesza odtwarzanie dźwięku w
momencie nadejścia połączenia telefonicznego. Celem PdAudioController jest hermetyzacja
powszechnie używanych zachowań w celu ochrony deweloperów przed koniecznością martwienia się
o szczegóły konfiguracji Core Audio . Jeśli domyślne zachowanie PdAudioController nie spełnia Twoich
potrzeb, możesz utworzyć podklasę, która zastąpi metody, które chcesz zmodyfikować. W
rzeczywistości PdAudioController jest jedynie klasą narzędziową, która konfiguruje sesję audio, a
następnie uruchamia Pd w jednostce audio dostarczonej przez inną klasę PdAudioUnit. Jeśli uważasz,
że PdAudioController jest całkowicie nieodpowiedni, możesz go całkowicie pominąć i użyć
AVAudioSession razem z PdAudioUnit, aby uzyskać pełną kontrolę nad ustawieniami audio. Aby
zainicjować klej audio, musisz określić liczbę parametrów. Większość z nich (częstotliwość
próbkowania, liczba kanałów) jest oczywista, ale jedna, liczba cykli na bufor, wymaga wyjaśnienia. Pd
oblicza dźwięk w kawałkach 64 klatek, znanych jako kleszcze. Określając liczbę ticków na bufor,
efektywnie wybierasz czas trwania bufora audio, przez który Pd będzie wymieniać próbki audio z
systemem operacyjnym. Na przykład, jeśli zażądasz czterech ticków na bufor przy częstotliwości
próbkowania 44100 Hz, czas trwania będzie wynosił 4 * 64/44100 Hz = 5,8 ms. Zauważ, że jest to tylko
prośba; PdAudio i PdAudioCon troller będą negocjować z podsystemem audio, aby uzyskać rozmiar
bufora możliwie zbliżony do żądania, ale w zależności od możliwości platformy, rzeczywisty rozmiar
bufora może być inny. W Objective-C nie musisz wyraźnie określać liczby ticków na bufor, ponieważ
Core Audio zapewni użyteczną wartość domyślną: jeśli nie ustawisz liczby ticków na bufor, rozmiar
bufora wyniesie 512 ramek, tj. osiem cykli na bufor. Niewielka różnica między wersją Androida a wersją
systemu iOS polega na tym, że wersja Androida pozwala wybrać dowolną kombinację kanałów
wejściowych i wyjściowych, o ile dostępne są żądane numery kanałów, podczas gdy większość
konfiguracji audio dla iOS zezwala tylko na wyjście audio. Gdy wejście audio jest włączone, liczba
kanałów wejściowych musi być równa liczbie kanałów wyjściowych, ponieważ jednostka audio, która
łączy libpd z Core Audio, używa tej samej konfiguracji kanału i bufora zarówno dla wejścia, jak i wyjścia.
Inną różnicą jest sposób, w jaki PdAudio i PdAudioController obsługują błędy konfiguracji. W Javie
PdAudio da Ci żądaną konfigurację lub zawiedzie i wyśle wyjątek IOException. W Objective-C metoda
konfiguracji zwraca wartość typu PdAudioStatus, która jest enum z trzema elementami: PdAudioOK,
PdAudio Error i PdAudioPropertyChanged. Pierwsze dwa wskazują na sukces lub niepowodzenie, jak
można się spodziewać. Trzeci, PdAudioPropertyChanged, wskazuje częściowy sukces, tj. Kontroler był
w stanie skonfigurować sesję audio i utworzyć jednostkę audio, ale musiał dostosować niektóre
parametry. Na przykład, jeśli żądana częstotliwość próbkowania nie jest dostępna, zamiast tego
kontroler użyje bieżącej częstotliwości próbkowania sprzętu. Gdy zostaniesz poproszony o
skonfigurowanie kanałów wejściowych w systemie, który nie zapewnia wejść audio, kontroler
skonfiguruje dźwięk bez wejść. Jeśli metoda konfiguracji audio zwróci PdAudioPropertyChanged,
możesz sprawdzić właściwości kontrolera w celu ustalenia, czy wynik jest akceptowalny lub możesz po
prostu potraktować to jako porażkę. Klej audio nie tylko chroni przed złożonością podsystemu audio,
ale także pozwala aplikacji korzystać z ewolucji podstawowej technologii. Określasz rozmiar bufora

(zasadniczo, opóźnienie), którego chcesz, a PdAudio i PdAudioController zbliżą Cię do tego, co jest
obecnie możliwe.
Po zainicjowaniu kleju audio wystarczy aktywować i dezaktywować go w razie potrzeby. W Javie osiąga
się to poprzez wywołanie startAudio i stopAudio. W Objective-C setter dla aktywnej właściwości służy
temu samemu celowi. Wreszcie, jeśli chcesz zmienić ustawienia audio, możesz ponownie zadzwonić
do PdAudio.initAudio (…) (upewnij się aby ustawić parametr restart na true) lub zmienić konfigurację
instancji PdAudioControl ler. Należy jednak pamiętać, że niektóre poprawki konfigurują się w czasie
ładowania i mogą działać nieprawidłowo, jeśli zmieni się częstotliwość próbkowania po ich
załadowaniu. W części 2 wspomniałem, że przełączanie DSP w Pd jest zbędne podczas pracy z libpd.
Teraz widzimy dlaczego. W przypadku libpd zaleca się uruchamianie lub zatrzymywanie wątku audio
zamiast przełączania stanu DSP w Pd. Używanie dwóch kontrolek w tym samym celu byłoby receptą
na zamieszanie. PdAudio i PdAudioController automatycznie włączą DSP w Pd po inicjalizacji;
Zdecydowanie polecam, aby nie dotykać DSP przełączania Pd, ani w łatce, ani w kodzie aplikacji.
Zarówno w Javie, jak i Objective-C, metody uruchamiania i zatrzymywania wątku audio po prostu
włączają i wyłączają przetwarzanie dźwięku. Może to spowodować nieciągłości w dźwięku, które będą
słyszalne jako kliknięcia. Podstawowy klej audio nie próbuje uniknąć kliknięć, ponieważ istnieje wiele
różnych sposobów radzenia sobie z kliknięciami, a różne aplikacje będą miały inne wymagania. Jeśli
kliknięcia przy starcie lub zatrzymaniu okażą się niepokojące, jesteś odpowiedzialny za ich załatwienie.
Powszechną techniką jest obniżanie wyjścia audio w dół przed zatrzymaniem wątku audio, a następnie
ponowne uruchomienie go podczas ponownego uruchamiania wątku; możesz zaimplementować to w
podklasie PdAudio lub PdAudioController.
Uruchom sekwencję
Podczas inicjowania aplikacji opartej na libpd ważne jest, aby wykonać konfigurację we właściwej
kolejności. Większość aplikacji powinna trzymać się następującej kolejności:
1. Zainicjuj komponenty audio.
2. Utwórz dyspozytora i zarejestruj go za pomocą PdBase.
3. Dodaj słuchaczy, jeśli są.
4. Załaduj poprawkę lub poprawki.
5. Uruchom komponenty audio.
Ta kolejność nie jest odlewana z kamienia. Najważniejszą zasadą jest to, że należy zainicjować
komponenty audio przed otwarciem jakichkolwiek poprawek, ponieważ niektóre łaty będą sprawdzać
Pd pod kątem właściwości audio, takich jak częstotliwość próbkowania podczas ładowania. Wszystko
inne jest elastyczne i możesz zignorować nawet tę regułę, jeśli wiesz, że twoje łatki nie będą sprawdzać
właściwości audio podczas ładowania. Nadal dobrym pomysłem jest wczesne zarejestrowanie
dyspozytora, nawet jeśli nie zamierzasz dodawać żadnych słuchaczy , ponieważ będzie logować
komunikat konsoli z Pd, który może dać użyteczne informacje debugowania. Możesz dodawać lub
usuwać słuchaczy w dowolnym momencie, ale jeśli otworzysz łatki, zanim słuchacze znajdą się na
miejscu, możesz przegapić wiadomości z Pd. Ponadto, o ile Twój dźwięk jest zainicjowany, możesz
otwierać lub zamykać poprawki w dowolnym momencie, ale jeśli załadujesz dużą łatę podczas
odtwarzania innej poprawki, możesz utracić dźwięk. Z drugiej strony, niektórzy programiści stworzyli
aplikacje, które otwierają wiele łatek w locie bez złych efektów, podczas gdy wątek audio jest
uruchomiony. Nie bój się eksperymentować

Pd na Androida
Rozwój audio w Androidzie stwarza wyjątkowe wyzwania. Zanim zaczniesz tworzyć muzyczną aplikację
na Androida, musisz wziąć pod uwagę ograniczenia platformy. Największym problemem jest
opóźnienie; w czasie pisania opóźnienie w obiegu audio we / wy wynosi setki milisekund na wszystkich
urządzeniach, które znam (na szczęście proste wyjście opóźnienia jest znacznie niższe). Kolejnym
problemem jest rozdrobnienie. Ekosystem Androida ma wiele nisz, zaludnionych przez oszałamiającą
gamę urządzeń obejmujących szeroki zakres wersji systemu operacyjnego, rozmiarów ekranu i metod
wprowadzania danych, często skomplikowanych przez specyficzne dla producenta ulepszenia
oprogramowania. Możliwości audio i moc obliczeniowa są różne równie dobrze, i nie jest łatwo odkryć
właściwości audio danego urządzenia. Ale nie zniechęcaj się. W końcu libpd sam się rozpoczął jako
projekt na Androida, a otwarta natura Androida sprawia, że jest to doskonała platforma do rozwijania.
Dobrą wiadomością jest to, że jeśli możesz żyć z opóźnieniem, to libpd dostarczy gotowe rozwiązania
lub obejścia większości innych problemów. Na przykład Audio Klasa parametrów, która pochodzi z
libpd, wykorzystuje różne sztuczki, aby urządzenie ujawniło swoje możliwości audio. Klasa PdAudio,
którą widzieliśmy już w części 4, deleguje do innej klasy, AudioWrapper, która zapewnia rozsądne
przybliżenie zsynchronizowanych danych wejściowych i wyjściowych, a także dokumenty dotyczące
niektórych znanych problemów specyficznych dla urządzenia. Jeśli zdecydujesz, że libpd nie jest dla
ciebie, ale nadal chcesz nagrywać dźwięk z Androidem, i tak możesz rzucić okiem na AudioParameters
i AudioWrapper. Ogólnie rzecz biorąc, klej audio libpd radzi sobie z dużą złożonością platformy. Co
więcej, będzie śledzić rozwój Androida wraz z rozwojem platformy, a jeśli przyszła rewizja pozwoli na
mniejsze opóźnienia, aplikacja automatycznie pobierze korzyści, nie wymagając żadnych zmian w
kodzie. Chociaż libpd ma być tak ogólny, jak to tylko możliwe, wspierając wersje Androida starsze niż
1.5, polecam skorzystanie z filtrów Android Market, aby ograniczyć swoje aplikacje do najwęższego
segmentu, z którym można uciec. Jeśli nie masz bardzo ważnego powodu, aby celować niżej,
powinieneś wymagać przynajmniej Androida 2.2 (który wprowadził kompilator justin-time do
świetnego efektu) i procesora ARMv7. Nie czuj się źle, wykluczając właścicieli przestarzałych lub
słabych urządzeń. Będą rozczarowani w taki czy inny sposób, ale jeśli pozwolisz im najpierw korzystać
z aplikacji, ryzykujesz złe recenzje.
Konfigurowanie środowiska programistycznego
Zanim zrobisz cokolwiek innego, sprawdź ponownie, czy wymagania wstępne wymienione w rozdziale
1 są spełnione. Będziesz potrzebować działającego środowiska programistycznego na Androida,
używając ADT w wersji 15 lub nowszej, Java 1.6 i Eclipse 3.7 lub nowszej, a także instalacji Git i
podstawowej wiedzy o linii poleceń Unixa (która może przybrać postać GitBash, jeśli używasz systemu
Windows).
Aby pobrać kopię libpd z Androida, otwórz terminal (GitBash pod Windows), przejdź do katalogu, w
którym chcesz zachować instalację libpd (ten katalog nie może znajdować się w katalogu obszaru
roboczego Eclipse) i wprowadź następujące polecenia:
$ git clone git: //github.com/libpd/pd-for-android.git
$ cd pd-for-android
$ git submodule init
$ git submodule update

Spowoduje to zainstalowanie libpd i jego kleju audio dla Androida, a także wielu przykładowych
aplikacji. Teraz otwórz Eclipse i wybierz „Plik → Importuj…”. W oknie dialogowym importu wybierz
„Ogólne → Istniejące projekty do obszaru roboczego”

Wybierz katalog pd-for-android jako katalog główny i kliknij Zakończ

Eclipse zaimportuje wszystkie projekty z katalogu pd-for-android do swojego obszaru roboczego. W
większości przypadków zakończy to konfigurację systemu Android przy pomocy libpdprzypadków
zakończy to konfigurację systemu Android przy pomocy libpda.
Jeśli napotkasz problemy podczas importowania projektów, możesz ulec pokusie, aby edytować kod w
celu usunięcia komunikatów o błędach lub zmienić ścieżkę budowania Java w celu uwzględnienia
zależności, których brakuje deklaracjom Eclipse. Oprzyj się tej pokusie. Te błędy są całkowicie fałszywe;
wszystkie projekty w Pd dla Androida są poprawnie skonfigurowane. Dobrą wiadomością jest to, że
większość tego rodzaju problemów ogranicza się do początkowego importu. Po uruchomieniu
przykładowych projektów zazwyczaj jest to płynne żeglarstwo. Jeśli później wpadniesz w kłopoty, być
może po zaktualizowaniu kopii narzędzi programistycznych Androida, spróbuj otworzyć menu
kontekstowe swojego projektu i wybierz Narzędzia Android → Napraw właściwości projektu. To często
rozwiązuje problemy z konfiguracją.
Zabawa i gry z Eclipse
Podczas tworzenia aplikacji na Androida z Eclipse od czasu do czasu napotykasz błędy i dziwactwa,
które nie mają nic wspólnego z twoim kodem. Najczęstszym problemem jest to, że Eclipse ma
tendencję do zapuszczania się do stanu wewnętrznego, a następnie do programisty należy rozpoznanie
tego stanu i naprawienie go poprzez sekwencję odświeżania, czyszczenia i odbudowy. Omówimy
pokrótce najczęstsze awarie i ich skutki obejścia tutaj. Eclipse czasem się myli, zwłaszcza przy
pierwszym importowaniu nowych projektów. Jeśli widzisz fałszywe komunikaty o błędach, wybierz
Projekt → Wyczyść i spróbuj wyczyścić wszystkie projekty. Jeśli masz szczęście, Eclipse automatycznie
odbuduje całą przestrzeń roboczą, a fałszywe błędy znikną. Jeśli nie masz szczęścia, musisz dwukrotnie
wyczyścić i odbudować. Jeśli naprawdę masz pecha, Eclipse będzie tak zdezorientowany, że nie może
nawet wyczyścić wszystkich projektów naraz. W takim przypadku spróbuj najpierw wyczyścić PdCore.
Jeśli próbowałeś oczyścić i przebudować, zaczynając od PdCore, a nadal widzisz błędy lub jeśli Eclipse
zawiesza się podczas odbudowywania projektów, spróbuj ponownie uruchomić Eclipse. Jeśli widzisz
skargi dotyczące adnotacji @Override, otwórz właściwości projektu i upewnij się, że poziom zgodności
kompilatora Java jest ustawiony na 1,6. Teoretycznie nie powinno być konieczne określanie wersji Java
dla każdego projektu, o ile ustawienia obszaru roboczego są poprawne. W praktyce pojawiły się
doniesienia o problemach z budową, które zniknęły po dodaniu ustawień kompilatora specyficznych
dla projektu. Jeśli fałszywe błędy utrzymują się, otwórz okno dialogowe właściwości danego projektu i
wybierz Android po lewej stronie. Po prawej stronie, pod bibliotekami, PdCore powinien być
wymieniony jako zależność. Usuń zależność PdCore, kliknij Zastosuj, a następnie dodaj PdCore i kliknij
ponownie Zastosuj. Ważne jest, aby za każdym razem kliknąć Zastosuj. Usunięcie i ponowne
wprowadzenie zależności od biblioteki spowoduje, że narzędzia z Androidem przepiszą jeden z plików
konfiguracyjnych, a to często wystarcza, aby Eclipse zostało udane. Jeśli te inkantacje nie pomogą,
sprawdź wiki libpd w GitHub i sprawdź, czy dany problem został wcześniej zgłoszony. Jeśli nic z tego
nie pomoże, możesz rozpocząć nowy wątek na forum w Pd Everywhere. Dobrą praktyką jest
aktualizowanie kopii libpd poprzez regularne aktualizowanie zarówno przykładowych aplikacji, jak i
submodułu libpd:
$ git pull
$ git submodule update
Eclipse buforuje pliki i nie zawsze zauważa zmiany plików na dysku. Za każdym razem, gdy zmieniasz
plik poza Eclipse (np. Przez pobranie Git z najnowszej wersji libpd z repozytorium), musisz odświeżyć
wszystkie swoje projekty w Eclipse. Ze wszystkich projektów w Pd na Androida najważniejszy jest
PdCore. Jest to projekt biblioteki, który zawiera libpd, klej audio i klasy narzędzi dla Androida, a także

kilka przydatnych zasobów. Szczegółowo omówimy zawartość PdCore. Aby uzyskać natychmiastową
satysfakcję, spróbuj uruchomić kilka nowo zaimportowanych projektów, np. CircleOfFifths i
ScenePlayer na urządzeniu z Androidem. Te dwa są również dobre aplikacje do badania, ponieważ
reprezentują dwa końce spektrum aplikacji opartych na libpd. CircleOfFifths to prosta aplikacja,
składająca się tylko z jednego działania, która pokazuje minimum kodu potrzebnego do stworzenia
aplikacji z libpd. Z drugiej strony, ScenePlayer wyciąga wszystkie przystanki i pokazuje, jak korzystać ze
wszystkich głównych funkcji w złożonej aplikacji. Jeśli chcesz pisać i testować aplikacje muzyczne,
potrzebujesz prawdziwego urządzenia z Androidem. Emulator jest wolny i będzie odtwarzał dźwięk
tylko przy 8000 Hz, co nie jest wystarczające dla muzyki.

Tworzenie aplikacji muzycznej: część I
Stwórzmy aplikację tunera gitarowego. Nasza pierwsza wersja będzie niczym więcej jak cyfrowym
kamertonem, emitującym na żądanie tony referencyjne. Pomyśl o tym jako o Hello World! dla libpd.
Importowanie libpd
Utwórz nowy projekt Androida w Eclipse, wybierz nazwę i nazwę pakietu, a także wersję SDK, a
następnie kliknij Zakończ. Teraz otwórz Projekt → Właściwości i wybierz Android w oknie dialogowym
właściwości. Zobaczysz dwa obszary, jeden do wyboru celu budowy i jeden do dodawania zależności
od biblioteki. Dodaj PdCore jako zależność od biblioteki.
Eclipse oferuje co najmniej dwa inne sposoby wyrażania zależności. Możesz dodać foldery źródłowe
do ścieżki budowania, a także dodać całe projekty. Nic z tego nie będzie działać z bibliotekami Android,
ale może to spowodować dziwny niespójny stan, w którym narzędzia Android nie zdołają zbudować
twojego projektu, chociaż wszystkie zależności wydają się być obecne w Eclipse. Pozostaw ścieżkę
kompilacji samodzielnie podczas dodawania bibliotek Androida, takich jak PdCore.
Jeszcze w oknie właściwości wybierz odpowiednią wersję API

i kliknij Zastosuj. W czasie pisania PdCore wymaga co najmniej poziomu API 10 (Piernik) do rozwoju.
Jeśli zauważysz błędy po zaimportowaniu PdCore, powinieneś sprawdzić właściwości PdCore i znaleźć
aktualną docelową wersję API. PdBase, PdAudio i wszystkie zasoby PdCore są teraz dostępne dla Twojej
aplikacji. Możesz wybrać docelową wersję SDK, która jest wyższa niż wersja PdCore, ale nie możesz
przejść niżej, nawet jeśli zamierzasz wdrożyć swoją aplikację na starszych urządzeniach. W porządku,
jednak, ponieważ ustawienie celu we właściwościach służy tylko do budowania aplikacji. Aby
uruchomić aplikację, możesz wybrać wcześniejszą wersję SDK, otwierając Android-Manifest.xml i
wybierając mniejszy minimalny numer wersji, np .:
<uses-sdk android: minSdkVersion = "8" />
To kończy podstawową konfigurację naszego projektu. Eclipse wyświetli ostrzeżenie, jeśli minimalna
wersja SDK w manifeście różni się od wersji docelowej określonej w pliku project.properties, ale jest
nieszkodliwa. Sekcja „Obsługa wielu wersji SDK” na stronie 77 omawia szczegóły obsługi różnych wersji
w jednej aplikacji. Aplikacje oparte na libpd wymagają co najmniej API Level 3 (Cupcake) do
uruchomienia, który obejmuje praktycznie wszystkie urządzenia z Androidem znalezione dziś na
wolności. Tylko dlatego, że możesz wdrażać aplikacje na starych urządzeniach, nie oznacza to, że
powinieneś. Urządzenia działające w Cupcake lub Donut są zazwyczaj słabe i stanowią znikną część
rynku. Ogólnie uważam, że poziom API 7 jest najniższym możliwym wyborem. Wymaganie poziomu 8
zapewni jeszcze lepszą wydajność przy jednoczesnym zachowaniu 90% rynku.
Konfigurowanie libpd

Teraz otwieramy GuitarTunerActivity.java i zapisujemy kod inicjujący, składający się z instalacji
dyspozytora i konfiguracji kleju audio. Na początku nie otrzymamy żadnych wiadomości z naszej
poprawki, ale nadal będzie pomocne logowanie komunikatów drukowania z Pd. Dołączymy również
skróty metod inicjowania interfejsu użytkownika i ładowania poprawek.
Aktywność tunera gitarowego.
public class GuitarTunerActivity extends Activity {
private static final String TAG = "GuitarTuner";
private PdUiDispatcher dispatcher;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
initGui();
try {
initPd();
loadPatch();
} catch (IOException e) {
Log.e(TAG, e.toString());
finish();
}
}
private void initGui() {
setContentView(R.layout.main);
}
private void initPd() throws IOException {
// Configure the audio glue
int sampleRate = AudioParameters.suggestSampleRate();
PdAudio.initAudio(sampleRate, 0, 2, 8, true);
// Create and install the dispatcher
dispatcher = new PdUiDispatcher();
PdBase.setReceiver(dispatcher);
}
private void loadPatch() throws IOException {

// Stay tuned...
}
}
Podczas konfigurowania kleju audio musimy pamiętać, że obecnie nie mamy pojęcia, jakie możliwości
audio oferuje nasze urządzenie. Na szczęście PdCore zawiera klasę narzędzi o nazwie AudioParameters,
która wykrywa dostępne częstotliwości próbkowania i numery kanałów. Pierwsza wersja naszej
aplikacji będzie korzystać z dwóch kanałów wyjściowych i bez kanałów wejściowych. Ta konfiguracja
kanału powinna być dostępna w dowolnym miejscu, dlatego potrzebujemy tylko parametrów audio,
aby zasugerować częstotliwość próbkowania obsługiwaną przez urządzenie. Jeśli chcesz użyć więcej
niż dwóch kanałów, możesz również zapytać AudioParameters, ile kanałów jest dostępnych, ale w tym
przypadku byłoby to nadmierne. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy żądana konfiguracja nie
jest dostępna, PdAudio wyśle wyjątek, a nasza aplikacja zostanie zakończona. Patch na rysunku ma
dwie kontrolki; obiekt liczbowy, który kontroluje wysokość dźwięku i reaguje na midinote symbolu
odbierającego oraz obiekt uderzenia, który wyzwala dźwięk i reaguje na wyzwalacz.

Aby przygotować tę poprawkę do wdrożenia, zapisz tę poprawkę jako tuner.pd i spakuj ją jako plik zip.
Przenieś plik zip do katalogu zasobów surowych projektu Android (GuitarTuner / res / raw) i odśwież
projekt w Eclipse. Teraz zaimplementowaliśmy metodę loadPatch, która była wcześniej skrótem.
Rozpakuje plik zip zawierający nasz patch do katalogu plików naszej aplikacji, a następnie otworzy plik
poprawki:
private void loadPatch () rzuca IOException {
Plik dir = getFilesDir ();
IoUtils.extractZipResource (
getResources (). openRawResource (R.raw.tuner), katalog, true);
Plik patchFile = nowy plik (katalog, „tuner.pd”);
PdBase.openPatch (patchFile.getAbsolutePath ());
}
IoUtils to klasa narzędziowa, która pochodzi z libpd i udostępnia powszechnie używane metody obsługi
plików. Pd nie wie o zasobach Androida, więc poprawki i związane z nimi pliki muszą być zapisywane
w plikach, zanim Pd będzie mógł uzyskać do nich dostęp. Pakowanie łatki jako pliku zip nie jest
absolutnie konieczne, o ile mamy do czynienia tylko z pojedynczym plikiem, ale i tak jest to dobra

praktyka, ponieważ powyższy kod będzie nadal działać, gdy nasz patch powiększy się o dodatkowe
pliki. , uważaj, aby nie zawrzeć katalogu zawierającego łatkę w pliku zip lub ścieżka do zmiennej
patchFile nie będzie poprawne. Jeśli wolisz rozpakować swoją łatkę przez skompresowanie jej rodzica
katalog, musisz dostosować definicję zmiennej patchFile odpowiednio. Teraz dodajemy kod do
aktywacji i dezaktywacji kleju audio. Najprostszym podejściem jest powiązanie cyklu życia wątku audio
z cyklem życia Twojej aktywności, tak aby wątek audio był aktywny, gdy aktywność jest widoczna:
@Override
protected void onResume () {
super.onResume ();
PdAudio.startAudio (to);
}
@Nadpisanie
protected void onPause () {
super.onPause ();
PdAudio.stopAudio ();
}
Po prostu uruchamiamy wątek audio w onResume i zatrzymujemy go w OnPause. Metoda start Audio
wymaga kontekstu aplikacji, aby obejść jeden błąd specyficzny dla urządzenia, dlatego przekazujemy
go bieżącej aktywności. W zasadzie mamy już aplikację muzyczną. Jeśli uruchomisz aplikację teraz, Pd
załaduje łatkę i obliczy próbki audio. Ponieważ łata tylko cisza, chyba że pojawi się monit, nic nie
usłyszysz. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Pd już działa, możesz dostosować poprawkę, dodając oscylator,
którego wylot jest podłączony do wlotów dac~.
Podłączanie interfejsu użytkownika
Aby ukończyć część kamertonu naszej aplikacji, musimy ją interaktywnie. Otwórz plik res / layout /
main.xml w Eclipse i dodaj sześć przycisków do interfejsu użytkownika. Ustaw ich etykiety na nazwy
strun na gitarze, tj. E, A, D, G, B i E, a następnie wybierz odpowiednio ich identyfikatory, powiedzmy
e_button, a_button itp.
Rysunek

przedstawia wynikowy układ. Używamy układu tabeli dla całego interfejsu użytkownika, ponieważ
zapewnia on łatwy sposób układania naszych przycisków w siatce, a później będzie łatwo dodawać
więcej widżetów.
Dodawanie przycisków do interfejsu użytkownika.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
android:shrinkColumns="*" android:stretchColumns="*">
<TableRow android:layout_width="fill_parent">
<TextView android:layout_span="3" android:layout_width="fill_parent"
android:text="GuitarTuner" android:id="@+id/titleView"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
android:layout_height="wrap_content" android:padding="20px"></TextView>
</TableRow>
<TableRow android:layout_width="fill_parent">
<Button android:id="@+id/e_button" android:text="E"></Button>
<Button android:id="@+id/a_button" android:text="A"></Button>
<Button android:id="@+id/d_button" android:text="D"></Button>

</TableRow>
<TableRow android:layout_width="fill_parent">
<Button android:id="@+id/g_button" android:text="G"></Button>
<Button android:id="@+id/b_button" android:text="B"></Button>
<Button android:id="@+id/ee_button" android:text="E"></Button>
</TableRow>
</TableLayout>
In order to wire them up, add six fields of type Button to your activity, say eButton,
aButton, etc., and initialize them in the initGui method.
eButton = (Button) findViewById(R.id.e_button);
eButton.setOnClickListener(this);
aButton = (Button) findViewById(R.id.a_button);
aButton.setOnClickListener(this);
// And so on...
After you add these lines, Eclipse will complain that the arguments of setOnClick
Listener are of the wrong type. We fix this by having our activity implement the
OnClickListener interface.
private void triggerNote(int n) {
PdBase.sendFloat("midinote", n);
PdBase.sendBang("trigger");
}
@Override
public void onClick(View v) {
switch (v.getId()) {
case R.id.e_button:
triggerNote(40); // E is MIDI note 40.
break;
case R.id.a_button:
triggerNote(45); // A is MIDI note 45.
break;
// And so on... The remaining pitch values are 50, 55, 59, and 64.

}
Ta procedura obsługi zdarzeń zostanie wywołana po kliknięciu jednego z przycisków, a następnie
ustawi żądaną wysokość i uruchomi dźwięk. Po uruchomieniu aplikacji i kliknięciu przycisków usłyszysz
odpowiednie notatki. Może być konieczne podłączenie słuchawek, jeśli wbudowane głośniki nie są w
stanie oddać niskich częstotliwości.
Jeśli dźwięk generowany przez aplikację wydaje się hałaśliwy, jest szansa, że inna aplikacja,
najprawdopodobniej odtwarzacz multimediów, dodała efekty dźwiękowe do globalnej sesji audio. Jeśli
tak się stanie, otwórz aplikację odtwarzacza multimediów i sprawdź ustawienia efektów. Wyjście libpd
jest nieskazitelne, ale efekty dźwiękowe, takie jak BassBoost, wzmacniają pewne zakresy
częstotliwości, które mogą być odbierane jako szum.
Android API Level 9 dodał efekty dźwiękowe do środowiska medialnego, a libpd zapewnia ograniczoną
obsługę nowo wprowadzonych sesji audio. W szczególności możesz wywołać
PdAudio.getAudioSessionId (), a następnie użyć wartości zwracanej, aby dodać korektory i inne efekty
do łańcucha przetwarzania sygnału. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest jasne, czy aplikacja oparta na libpd
może wiele zyskać na dodatkowym przetwarzaniu sygnału poza Pd. Efekty dźwiękowe Androida są
obsługiwane w celu zapewnienia kompletności, ale wątpię, aby zobaczyli wiele zastosowań z libpd.
Jeśli w urządzeniu włączono dźwięki dotykowe, system Android potwierdzi każde kliknięcie przycisku
niewielkim efektem dźwiękowym. Rzadko jest to pożądane zachowanie dla aplikacji muzycznych,
dlatego Pd for Android zawiera motyw, który wyłącza wszystkie efekty dźwiękowe interfejsu
użytkownika, ustawiając globalnie atrybut android: soundEffectsEnabled na false. Aby ustawić ten
motyw dla całej aplikacji, wystarczy dodać atrybut XML android: theme = "@ style /
DisableSoundEffects" do tagu aplikacji manifestu na Androida:
<aplikacja android: icon = „@ drawable / icon” android: label = „@ string / app_name”
android: theme = "@ style / DisableSoundEffects">
Jeśli chcesz tylko wyłączyć efekty dźwiękowe dla wybranych działań, zamiast tego możesz dodać ten
atrybut motywu do odpowiednich znaczników aktywności.
Sprzątanie
Jeśli nosisz słuchawki, zdejmij je przed wykonaniem następnego kroku; za chwilę przeżyjemy
przerażającą usterkę.
Zostaw swoją aplikację za pomocą przycisku Wstecz i uruchom ją ponownie. Jeśli klikniesz teraz
przyciski, usłyszysz mocno zniekształcony dźwięk. Co tu się dzieje? Napotkaliśmy najbardziej
niefortunną interakcję między Androidem a Pd. Zarządzanie procesem w Androidzie jest niezwykłe,
ponieważ pozostawia niewiele kontroli dla programisty. Jeśli opuścisz aktywność za pomocą przycisku
Wstecz, działanie zostanie zniszczone, ale Android może utrzymać swój proces przy życiu, dopóki nie
będzie musiał odzyskać pamięci. Celem jest zminimalizowanie czasu uruchamiania, co w większości
przypadków jest dobrym pomysłem. W naszym przypadku jednak uruchamia headon w głównym
niedociągnięciu Pd. Obecnie Pd nie dopuszcza wielu instancji. Zamiast tego istnieje jedna globalna
instancja Pd, a ta instancja zawiera dużo globalnego stanu. (Trudno mi lobbować, aby to naprawić.)
Kiedy Android zachowuje proces naszej aplikacji po zakończeniu aktywności, utrzymuje również Pd w
stanie, w tym w naszej poprawce. Gdy ponownie uruchomimy naszą aplikację, ładuje ona ponownie
poprawkę, dzięki czemu mamy teraz dwie kopie. Ich połączone wyjście powoduje zniekształcenie. Jeśli
skończysz i ponownie uruchomisz aplikację, będziesz miał trzy kopie poprawki, powodując jeszcze
gorsze zniekształcenia. Rozwiązaniem jest usunięcie stanu Pd, gdy aktywność zostanie zniszczona:

@Override
public void onDestroy () {
super.onDestroy ();
PdAudio.release ();
PdBase.release ();
}
Metody wydawania mogą usuwać tylko te obiekty, o których wiedzą PdBase i PdAudio, a to wystarczy
dla większości aplikacji. Możliwe jest jednak dynamiczne tworzenie obiektów w Pd, których PdBase nie
będzie świadomy. Jeśli na przykład używasz dynamicznych technik łatania, jesteś odpowiedzialny za
sprzątanie po sobie. Jeśli wszystko inne zawiedzie, możesz zbombardować swój proces w metodzie
końcowej, używając System.exit (0). Wytyczne dotyczące rozwoju androidów zdecydowanie
zniechęcają do tej praktyki.
Zmiany konfiguracji są związane z tym problemem. Domyślnie, jeśli zmieni się konfiguracja aplikacji
(np. Jeśli użytkownik obróci urządzenie do innej orientacji ekranu), Android zniszczy bieżącą aktywność
i ponownie utworzy ją z nową konfiguracją. Nie ma to większego znaczenia w naszym prostym
przykładzie, ale gdy tylko aplikacja odtwarza ciągły dźwięk, prawdopodobnie nie chcesz, aby przerwy
w konfiguracji uległy zmianie. Jeśli chcesz obsługiwać zmiany konfiguracji, możesz obejść ten problem,
implementując metodę onConfigurationChanged i dodając odpowiednie ustawienia do manifestu, ale
zwykle nie jest to warte wysiłku. Jeśli w ogóle można sobie z tym poradzić, zalecam całkowite
uniknięcie zmian w konfiguracji przez naprawienie jednej konfiguracji w manifeście:
<activity android:name=".GuitarTunerActivity"
android:label="@string/app_name"
android:screenOrientation="portrait"
To kończy pierwszą wersję naszej aplikacji. Oczywiście nasza aplikacja ma wiele możliwości ulepszeń,
ale służy swoim celom: pokazuje anatomię prostej aplikacji opartej na libpd z minimalną ilością kodu.
Jako ćwiczenie możesz spróbować ulepszyć tę aplikację. Oto kilka tematów do przemyślenia:
• Wysyłanie pływaka i huku podczas odtwarzania dźwięku jest nieco zbędne. W jaki sposób można
skorygować poprawkę, aby komunikat midi note działał również jako wyzwalacz? (Podpowiedź:
Wyszukaj wyzwalacze w Pd.)
• Dźwięk jest dość nudny. Czy możesz zastąpić obiekt osc ~ czymś, co brzmi bardziej interesująco?
(Podpowiedź: Sprawdź obiekt phasor ~ w celu szybkiej i brudnej zmiany lub przeczytaj techniki syntezy
dźwięku i spróbuj czegoś bardziej wyrafinowanego.)
Tworzenie aplikacji muzycznej: część II
Do tej pory nasza aplikacja jest zasadniczo kamertonem. Zmieńmy go w rzeczywisty tuner gitarowy,
który odbiera dźwięki z twojej gitary i pozwala Ci wiedzieć, jak daleko jesteś od żądanego tonu. Będzie
to wymagało obiektu, którego jeszcze nie widzieliśmy, skrzypce ~. Bierze strumień audio i wydobywa z
niego wiele przydatnych funkcji, a przede wszystkim dominującą wysokość dźwięku, którą wysyła na
lewy wylot jako wartość notatki MIDI

Możesz spróbować tego w Pd; wystarczy otworzyć łatkę i śpiewać lub gwizdać do mikrofonu, a
powinieneś zobaczyć wartości nut w polu liczbowym dołączonym do fiddle ~ object. Zaktualizuj plik zip
zawierający twoją łatę i nie zapomnij odświeżyć projektu, aby Eclipse był świadomy zmiany.
Odbieranie wiadomości z Pd
Chcemy teraz odczytać wejście dźwiękowe z mikrofonu, dlatego mówimy PdAudio, aby otworzył dla
nas jeden kanał wejściowy w metodzie initPd.
PdAudio.initAudio (sampleRate, 1, 2, 8, true);
Pisząc aplikację do szerokiej dystrybucji, dobrym pomysłem jest najpierw zadać klasie Audio
Parameters, czy wejście audio jest dostępne, ale w tym samouczku będziemy zadowoleni z tego, że to
wywołanie nie powiedzie się z wyjątkiem, jeśli wejście nie będzie dostępne. Są tanie tablety offbrandowe, które informują, że mają mikrofon, ale ulegną awarii, gdy zostanie poproszony o otwarcie
kanału wejściowego. Tak więc, nawet jeśli sprawdzisz możliwości audio za pomocą AudioParameters,
nadal musisz być przygotowany do obsługi błędów PdAudio. Ponadto, podczas gdy zarówno interfejs
API systemu Android, jak i interfejs API libpd obsługują wejście stereo, obecnie nie ma urządzeń z
Androidem z więcej niż jednym mikrofonem, a niektóre urządzenia ulegają awarii po cichu, gdy
zostanie poproszony o podanie dwóch kanałów wejściowych. Na razie bezpieczniej jest zażądać nie
więcej niż jednego kanału wejściowego. Odczyt wejścia z mikrofonu jest operacją uprzywilejowaną,
dlatego
otwieramy
plik
AndroidManifest.xml
i
dodajemy
uprawnienie
android.permission.RECORD_AUDIO. Aby otrzymać wartości pitch z Pd, rejestrujemy słuchacza.
Ponieważ będziemy musieli otrzymać tylko jeden rodzaj wiadomości, wyciągniemy nasz słuchacz z
wygodnej klasy adaptera, która jest zawarta w narzędziach libpd. Na razie rejestrujemy wszystkie
wartości otrzymane od Pd. Później, gdy zweryfikujemy, że to działa, wyświetlimy te wartości w
interfejsie użytkownika:
dispatcher.addListener("pitch", new PdListener.Adapter()
@Override
public void receiveFloat(String source, float x) {
Log.i(TAG, "pitch: " + x);
}
});

Parametr source metody receiveFloat jest w tym przypadku zbędny, ponieważ ten detektor będzie
wywoływany tylko dla komunikatów wysyłanych z pojedynczego symbolu wysyłania w Pd; wartością
źródła zawsze będzie „wysokość”. W rzeczywistości PdDispatcher ma na celu zachęcanie do projektów,
w których każdy słuchacz jest dołączony tylko do jednego symbolu wysyłania, dlatego często
implementacje słuchacza całkowicie ignorują jego parametry źródłowe. Jeśli znajdziesz implementację
pojedynczego nasłuchiwacza, który bardzo często sprawdza parametr źródłowy, powinieneś zadać
sobie pytanie, czy sensowne byłoby przeformułowanie go na kilka słuchaczy, po jednym dla każdego
symbolu wysyłania w Pd. Klasa adaptera dostarczana z interfejsem PdListener jest wygodna, ale jest
także potencjalnym źródłem subtelnych błędów. W właściwie uwzględnionej aplikacji słuchacz
powinien być zainteresowany każdą wiadomością wysłaną do jej symbolu wysyłania. Jeśli zapomnisz
zastąpić metodę, która jest odpowiednia dla Twojej aplikacji, nie zobaczysz żadnych wyjątków, a
niezrealizowane wiadomości znikną po cichu. Uruchom naszą aplikację i zobacz, co się stanie. W Eclipse
przejdź do perspektywy DDMS, znajdź kartę Urządzenia i upewnij się, że urządzenie jest zaznaczone.
Wyjście z aplikacji powinno być widoczne na karcie Logcat. Jeśli klikniesz przyciski w interfejsie
użytkownika, nadal będziesz słyszał te same dźwięki, co wcześniej. Teraz śpiewaj lub gwizdaj w
mikrofonie urządzenia. Czy widzisz jakieś wartości pitch z Pd w logcat? Niestety nie. Co jest nie tak?
Łatka działa dobrze w Pd, podłączyliśmy właściwego słuchacza, a nawet pamiętamy o żądaniu
odpowiedniego zezwolenia. Dlaczego nie otrzymujemy żadnych wartości z Pd? Jeśli przewiniesz w górę
logcat, znajdziesz wskazówkę dotyczącą problemu. Tuż poniżej systemu wiadomości, które ogłaszają
uruchomienie twojej aplikacji, znajdziesz wydruk z Pd, który mówi, że nie mógł stworzyć obiektu ~
skrzypce. Powodem jest to, że fiddle ~ nie jest wbudowanym obiektem Pd, lecz zewnętrznym, tj.
Obiektem, który Pd będzie dynamicznie ładować w czasie wykonywania. Vanilla jest dostarczana z
wieloma zewnętrznymi elementami, w tym skrzypcami ~, ale libpd nie zainstaluje się domyślnie,
ponieważ obsługa zewnętrzna różni się znacznie w zależności od platformy. Zewnętrzne elementy Pd
Vanilla są jednak powszechnie używanymi obiektami, więc gałąź libpd z systemem Android zawiera
gotową obsługę ich instalowania.
Uruchamianie Pd w usłudze w tle
Gałąź libpd Androida zawiera klasę PdService, która automatycznie zainstaluje dla Ciebie standardowe
zewnętrzne. Istnieją również inne powody, dla których warto korzystać z PdService. Na przykład, jeśli
używasz PdAudio bezpośrednio, tak jak to zrobiliśmy podczas pisania pierwszej wersji naszej aplikacji
tunera gitarowego, to w zasadzie wiążesz wątek audio z widocznym życiem jednej czynności. To
ograniczenie jest nie do przyjęcia dla wielu aplikacji muzycznych. Na przykład możesz chcieć, aby
dźwięk był odtwarzany w tle, gdy na krótko opuścisz aplikację, aby odczytać wiadomość tekstową, a
może chcesz utworzyć aplikację, która będzie poruszać się między wieloma czynnościami bez
przerywania dźwięku. W systemie Android rozwiązaniem jest zarządzanie wątkiem audio w tle usługi
może być współdzielony przez kilka działań, które mogą pozostać aktywne w tle, nawet gdy sama
aplikacja jest wstrzymana. To jest główny cel PdService; fakt, że instaluje również standardowe
zewnętrzne, jest jedynie wygodnym efektem ubocznym. Przełączmy naszą aplikację z PdAudio na
PdService. Będzie to wymagało sporej ilości szablonów, ale jeśli pracowałeś z usługami w tle w
Androidzie, kolejne kroki będą znajome. Najpierw dodajemy nowe pola dla usługi i do zarządzania
połączeniem z usługą:
private PdService pdService = null;
private final ServiceConnection pdConnection = new ServiceConnection() {
@Override
public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service) {

pdService = ((PdService.PdBinder)service).getService();
try {
initPd();
loadPatch();
} catch (IOException e) {
Log.e(TAG, e.toString());
finish();
}
}
@Override
public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
// this method will never be called
}
};
Zauważysz, że metoda onServiceConnected zawiera kilka linii, które są znane z naszej oryginalnej
metody onCreate. To dlatego, że inicjalizacja Pd i załadowanie naszej poprawki muszą teraz poczekać,
aż otrzymamy połączenie serwisowe. Nowa wersja onCreate uruchamia usługę:
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
initGui();
bindService(new Intent(this, PdService.class), pdConnection, BIND_AUTO_CREATE);
}
Musimy usunąć powiązanie naszej instancji PdService, gdy nasza aplikacja się zakończy, i odpowiednio
dostosujemy Destroy:
@Override
public void onDestroy() {
super.onDestroy();
unbindService(pdConnection);
}
Instancja PdService śledzi swoje połączenia i automatycznie zatrzyma wątek audio i oczyści się po
sobie, gdy połączenie zostanie przerwane; nie ma potrzeby wywoływania tutaj PdBase.release () lub
PdAudio.release (). W metodzie initPd dokonujemy niewielkiej zmiany, która deleguje inicjalizację kleju

audio do usługi. Parametry są prawie takie same jak dla PdAudio, z wyjątkiem rozmiaru bufora. Podczas
inicjowania PdAudio określamy liczbę ticków na bufor, nieco niejasną ilość. PdService wprowadza
dodatkową wygodę pozwalając nam określić żądany rozmiar bufora w milisekundach. W takim
przypadku prosimy o 10ms. Pamiętaj jednak, że to tylko prośba. Rzeczywisty bufor będzie
prawdopodobnie większy, ale dobrą wiadomością jest to, że bufor będzie się automatycznie zmniejszał
wraz z poprawą platformy. Określasz docelowe opóźnienie, a libpd będzie ciężko pracować, aby
uzyskać jak najbliżej niego.
// Konfiguracja kleju audio
int sampleRate = AudioParameters.suggestSampleRate();
pdService.initAudio(sampleRate, 1, 2, 10.0f);
pdService.startAudio();
Zauważ, że uruchamiamy wątek audio podczas łączenia się z usługą i domyślnie zatrzymujemy wątek
audio, gdy metoda onDestroy rozłączy usługę. Wyraźne zarządzanie wątkiem audio w onResume i
onPause nie jest już konieczne, więc usuwamy oba im. Po tym kroku twój kod nie powinien już zawierać
żadnych odniesień do PdAudio. (Wykonaj szybkie wyszukiwanie, aby to potwierdzić.) Na koniec
musimy zadeklarować nową usługę w naszym manifeście.
<usługa android: name = "org.puredata.android.service.PdService" />
Jeśli teraz uruchomisz aplikację, nadal będziesz słyszał te same dźwięki po kliknięciu przycisków. Co
więcej, jeśli przełączysz się na perspektywę DDMS w Eclipse i spojrzysz na komunikaty logcata,
zobaczysz wiadomości o wysokości wysyłane z Pd. Nasz serwis działa, podobnie jak nasz obiekt na
skrzypcach. Powodzenia!
Wystąpił jednak poważny problem z użytecznością. Życie wątku audio nie jest już związane z
widocznym życiem aktywności. Przeciwnie, wątek audio jest uruchamiany, gdy działanie łączy się z
usługą, i jest zatrzymywane tylko wtedy, gdy aktywność zostanie zniszczona. Jeśli uruchomisz aplikację
i klikniesz przycisk Wstecz, działanie zostanie zniszczone, a wątek audio razem z nim. Jeśli opuścisz
aplikację, klikając przycisk Strona główna, aktywność stanie się niewidoczna, ale wątek audio
pozostanie aktywny. Ponieważ nasza aplikacja będzie cicha, gdy użytkownik nie naciska żadnych
przycisków, łatwo zapomnieć, że wątek audio nadal działa, zużywając cykle procesora i rozładowując
baterię. Rozwiązujemy ten problem, dodając trwałe powiadomienie do paska u góry ekranu. Dopóki
nasz wątek audio jest aktywny, użytkownik zobaczy małą ikonę na górze ekranu. Przeciągnięcie paska
i kliknięcie naszego powiadomienia spowoduje powrót do naszej aplikacji. Dodajmy następującą
metodę i wywołaj ją z metody initPd:
private void start() {
if (!pdService.isRunning()) {
Intent intent = new Intent(GuitarTunerActivity.this,
GuitarTunerActivity.class);
pdService.startAudio(intent, R.drawable.icon,
"GuitarTuner", "Return to GuitarTuner.");
}

}
Teraz będzie oczywiste, że nasza aplikacja działa w tle, a powiadomienie prowadzi użytkownika z
powrotem do naszej aplikacji. Dodatkową korzyścią jest to, że uruchomienie naszej usługi w ten sposób
da jej przywileje na pierwszym planie, co zwiększy szanse na utrzymanie się przy życiu nawet gdy
rywalizujesz o zasoby z innymi aplikacjami
Obsługa wielu wersji SDK
Jeśli śledziłeś ewolucję zestawu SDK systemu Android, możesz pamiętać, że poziom API 5 znacznie (i
niekompatybilnie) zmienił obsługę usług z uprawnieniami na pierwszym planie. Mimo to metoda
startAudio PdService przedstawia ten sam interfejs API i takie samo zachowanie we wszystkich
wersjach Androida. To tylko jeden z wielu przypadków, w których libpd izoluje programistów od zmian
w platformie. Pod maską oddział libpd dla Androida intensywnie wykorzystuje sztuczkę zebraną z
Android Developers Blog (http://android-developers.blogspot.com/2010/07/how-to -have-yourcupcake-and- eat-it-too.html). Pomysł polega na wykorzystaniu leniwego ładowania klas w Javie.
Używając zmienionej funkcji API, po prostu tworzymy dwie klasy, które uzyskują dostęp do funkcji,
jedną dla starej wersji i jedną dla nowej. Następnie w czasie wykonywania odpytywamy właściwości
kompilacji (dogodnie dostępne z org.pure data.android.utils.Properties) i używamy odpowiedniej klasy
dla bieżącego urządzenia. Ponieważ Java nie załaduje klasy, jeśli nie jest to konieczne, stare wersje
Androida nigdy nie zobaczą kodu przeznaczonego dla nowszych wersji, ale nadal korzystamy z nowych
funkcji, gdy są dostępne. W ten sposób możemy łatwo obsługiwać wszystkie wersje Androida, bez
konieczności uciekania się do bardziej skomplikowanych technik, takich jak refleksja Java.
Reprezentatywny przykład tego podejścia można znaleźć w VersionedAudio-Format.java, która
zapewnia obsługę konfiguracji kanałów zarówno w Cupcake, jak i Eclair. W tym momencie wykonaliśmy
wszystkie niezbędne kroki, aby uruchomić Pd jako usługę w tle, ale jest jeszcze jeden problem
dotyczący użyteczności do rozważenia. Dobrym zwyczajem jest wstrzymanie wątku audio, gdy
przychodzi połączenie telefoniczne. Nie jest to poważny problem dla naszej aplikacji, ponieważ będzie
cicho, gdy nikt nie naciska przycisków, ale zobaczmy, jak to zrealizować. Musimy dodać jedną nową
metodę i wywołać ją z onCreate. Monitorowanie stanu telefonu wymaga innego uprawnienia,
android.permission.READ_PHONE_STATE:
private void initSystemServices() {
TelephonyManager telephonyManager =
(TelephonyManager) getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
telephonyManager.listen(new PhoneStateListener() {
@Override
public void onCallStateChanged(int state, String incomingNumber) {
if (pdService == null) return;
if (state == TelephonyManager.CALL_STATE_IDLE) {
start();
} else {
pdService.stopAudio();
}

}
}, PhoneStateListener.LISTEN_CALL_STATE);
}
Jak już powiedziałem, dużo podstaw. Kiedy piszę nową aplikację muzyczną, zwykle zaczynam od tego,
jak to robiliśmy, używając bezpośrednio PdAudio. W razie potrzeby przełączam się na PdService, ale
nie zawsze monitoruję stan telefonu. Jeśli istnieje ryzyko zakłócania połączeń telefonicznych, dodam
wsparcie dla zawieszania wątku audio po nadejściu połączenia. Już prawie skończyliśmy, ale nadal
musimy wyświetlać wyjście skrzypiec ~ w naszym interfejsie użytkownika. Na razie zróbmy to w
najprostszy możliwy sposób. Najpierw otwórz plik res / layout / main.xml, dodaj pole tekstowe i ustaw
jego identyfikator na pitch_label:
<TableRow android: layout_width = "fill_parent">
<Android TextView: layout_span = "3" android: text = "0.0"
android: id = "@ + id / pitch_label" android: layout_width = "fill_parent"
android: layout_height = "wrap_content" android: padding = "20px"> </TextView>
</TableRow>
Dodaj pole typu TextView do swojej aktywności i zdefiniuj je w metodzie initGui:
pitchLabel = (TextView) findViewById (R.id.pitch_label);
Wróć do metody initPd, usuń oryginalny detektor, który po prostu zapisuje wartości skoku do logcat, i
zastąp go detektorem, który aktualizuje nasze nowe pole tekstowe, gdy Pd wysyła nową wartość.
Dzięki magii PdUiDispatcher nie musimy się tu martwić o współbieżność. Nawet jeśli wiadomości z Pd
pochodzą z wątku audio, instancja dyspozytora wywoła nasze wywołania zwrotne w głównym wątku,
dzięki czemu możemy aktualizować elementy interfejsu użytkownika bez dalszej zwłoki:
dispatcher.addListener („pitch”, nowy PdListener.Adapter () {
@Nadpisanie
public void receiveFloat (String string, final float x) {
pitchLabel.setText („Skok:” + x);
}
});
Jeśli uruchomisz aplikację teraz, zobaczysz ciągły strumień wartości pitch w interfejsie użytkownika.
Poprawa interfejsu użytkownika
Chociaż obecna wersja jest już wystarczająca, aby zilustrować sposób, w jaki libpd obsługuje
komunikację między Pd a Twoją aplikacją, nie jest to jeszcze bardzo przydatne. W końcu wartości
wysokości tonu są tak szybkie, że trudno je odczytać, a nawet gdybyśmy mogli śledzić dane wyjściowe,
nadal potrzebowalibyśmy na pamięć znaczenia wartości nut MIDI, aby je zrozumieć. Aby uzyskać
bardziej intuicyjny wyświetlacz, tworzymy niestandardową klasę widoku PitchView, która pokazuje
analogowe pokrętło reprezentujące wartości wysokości tonu. Nowy widok pokazuje sąsiedztwo boiska
docelowego, a wysokość boiska jest oznaczona zieloną linią wzdłuż środka. Jeśli zmierzona wysokość

tonu mieści się w kilku półtonach wysokości środkowej, niebieska linia będzie wskazywać aktualną
wartość w stosunku do wysokości środkowej. Jeśli znajduje się poza wyświetlonym zakresem, widok
narysuje czerwony pasek po lewej lub po prawej stronie
Analogowy wyświetlacz dla wartości tonacji.
public class PitchView extends View {
private float centerPitch, currentPitch;
private int width, height;
private final Paint paint = new Paint();
public PitchView(Context context) {
super(context);
}
public PitchView(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
}
public PitchView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
super(context, attrs, defStyle);
}
public void setCenterPitch(float centerPitch) {
this.centerPitch = centerPitch;
invalidate();
}
public void setCurrentPitch(float currentPitch) {
this.currentPitch = currentPitch;
invalidate();
}
@Override
protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
super.onSizeChanged(w, h, oldw, oldh);
width = w;
height = h;
}
@Override

protected void onDraw(Canvas canvas) {
float halfWidth = width / 2;
paint.setStrokeWidth(6.0f);
paint.setColor(Color.GREEN);
canvas.drawLine(halfWidth, 0, halfWidth, height, paint);
float dx = (currentPitch - centerPitch) / 2;
if (-1 < dx && dx < 1) {
paint.setStrokeWidth(2.0f);
paint.setColor(Color.BLUE);
} else {
paint.setStrokeWidth(8.0f);
paint.setColor(Color.RED);
dx = (dx < 0) ? -1 : 1;
}
double phi = dx * Math.PI / 4;
canvas.drawLine(halfWidth, height,
halfWidth + (float)Math.sin(phi) * height * 0.9f,
height - (float)Math.cos(phi) * height * 0.9f, paint);
}
}
Klasa PitchView ma dwa zmienne pola, wysokość środkową i bieżący skok, i oferuje parę akcesoriów
do ich aktualizacji. Nie będziemy szczegółowo omawiać implementacji klasy PitchView. Jest to jednak
dość proste, a swobodna lektura metody onDraw daje dobry pomysł na jej działanie. Dodajemy teraz
instancję PitchView na dole naszego interfejsu użytkownika:
<TableRow android:layout_width="fill_parent">
<com.noisepages.nettoyeur.guitartuner.PitchView android:layout_span="3"
android:layout_width="fill_parent" android:id="@+id/pitch_view"
android:layout_height="wrap_content">
</com.noisepages.nettoyeur.guitartuner.PitchView>
</TableRow>
Z analogowym widokiem podziałki musimy zaktualizować naszą aktywność, aby wypełnić widok
życiem. Zmienimy także zachowanie pola pitchLabel. Ponieważ mamy teraz lepsze wyświetlanie
wartości wysokości tonu, nie musimy już pokazywać surowych wartości nut MIDI, a zamiast tego mamy

etykietę pokazującą bieżącą wysokość tonu. Aby uzyskać wizualne wskazanie, że etykieta ma coś
wspólnego ze skokiem centralnym wyświetlacza analogowego, wyśrodkowujemy tekst w naszej
etykiecie, dodając atrybut android: gravity = „center” do etykiety pitch w main.xml. Teraz tworzymy
pole dla widoku wysokości i inicjujemy je w metodzie initGui:
pitchView = (PitchView) findViewById(R.id.pitch_view);
pitchView.setCenterPitch(45);
pitchLabel.setText("A-String");
Next, we adjust the listener implementation:
dispatcher.addListener("pitch", new PdListener.Adapter() {
@Override
public void receiveFloat(String source, final float x) {
pitchView.setCurrentPitch(x);
}
});
Na koniec zmieniamy zachowanie naszych przycisków, aby nie tylko uruchamiały dźwięki, ale także
ustawiali centralne nachylenie naszego analogowego wyświetlania tonów. Jeśli użytkownik wyzwoli
ton odniesienia dla ciągu, widok zostanie automatycznie wyśrodkowany na wysokości nowego ciągu,
a etykieta zostanie odpowiednio zaktualizowana. Rysunek przedstawia interfejs użytkownika naszej
gotowej aplikacji.

private void triggerNote(int n) {
PdBase.sendFloat("midinote", n);
PdBase.sendBang("trigger");
pitchView.setCenterPitch(n);
}
@Override
public void onClick(View v) {
switch (v.getId()) {
case R.id.e_button:
triggerNote(40);
pitchLabel.setText("E-String");
break;
case R.id.a_button:

triggerNote(45);
pitchLabel.setText("A-String");
break;
// And so on...
}
}
To jest to! Ten prosty przykład wprowadził nas we wszystkie główne aspekty tworzenia aplikacji na
Androida z libpd. Pokazuje także, w jaki sposób rozwijam aplikację opartą na libpd. Żaden z tych kroków
nie służy tylko celom dydaktycznym. Gdybym napisał tę aplikację sam, bez zamiaru wyjaśnienia, jak
stworzyć aplikację muzyczną, nadal postępowałbym dokładnie w ten sam sposób. Ogólna strategia
polega na tym, aby jak najszybciej uruchomić coś, a następnie dotrzeć do pożądanej funkcjonalności
poprzez sekwencję drobnych korekt, próbując każdej wersji w miarę upływu czasu. Nawet jeśli wiem,
że aplikacja w końcu będzie musiała współpracować z PdService, nadal zaczynam pracę z PdAudio za
każdym razem, ponieważ w ten sposób aplikacja zacznie działać szybciej. Udoskonalanie prostej, ale
działającej aplikacji jest szybsze i łatwiejsze niż próbowanie zbudować od podstaw zaawansowaną
aplikację. Nadal istnieje wiele możliwości poprawy. Oto kilka pomysłów:
• Mimo że aplikacja jest już użyteczna, nadal wygląda całkiem prosto. Jak zaprojektowałbyś lepszy
interfejs użytkownika?
• Obiekt fiddle~ zawsze generuje wartości tonacji, nawet jeśli nie grasz żadnych nut na gitarze.
Zmodyfikuj poprawkę tak, aby wyprowadzała tylko wartości pitch dla sygnałów wejściowych, których
głośność przekracza pewien próg. (Wskazówka: oprócz obiektów, które już widzieliśmy, możesz użyć
treshold~ i spigot).
• Wartości tonacji wydają się nieco roztrzęsione, gdy po raz pierwszy szarpiesz strunę na gitarze. Jak
wygładziłbyś wartości tonu? Możesz zastosować techniki przetwarzania sygnału w Pd lub możesz mieć
aplikację interpolującą między kolejnymi wartościami. Jakie są kompromisy?

Budowanie externals dla Androida
Jeśli chcesz, możesz dostarczać własne urządzenia zewnętrzne do użytku z systemem Android.
Szczegóły natywnego rozwoju Androida wykraczają poza zakres tej książki, dlatego krótko
przedstawimy kroki, jakie należy podjąć, aby zbudować i spakować zewnętrzne aplikacje dla Androida.
Jeśli zewnętrzna część jest częścią Pd Extended, to jej system budowania zawiera już wsparcie dla
Androida i wystarczy wywołać make z odpowiednimi parametrami. Szczegóły znajdziesz na
http://puredata.info/docs/developer/BuildingPdForAndroid
Jeśli chcesz zaimplementować obsługę kompilacji dla Androida, możesz naśladować podejście systemu
budowania libpd. Plik libpd / Android.mk pokazuje, jak skompilować zewnętrzne (np. Fiddle ~) dla
Androida, a plik PdCore / Makefile pokazuje, jak przygotować je do wdrożenia. Jeśli dążysz do
kompatybilności z szeroką gamą urządzeń, powinieneś rozważyć kompilację binariów zarówno dla
procesorów ARMv6, jak i ARMv7; pliki make PdCore pokażą ci, jak to zrobić. Po zbudowaniu
zewnętrznych możesz je spakować jako pliki zip (powiedzmy ext.zip dla ARMv6 i ext_v7a.zip dla
ARMv7) i skopiować je do folderu res / raw swojego projektu. Teraz wystarczy je rozpakować, np. W

metodzie onCreate aplikacji i dodać ich lokalizację do ścieżki wyszukiwania Pd. W gałęzi libpd systemu
Android znajduje się klasa Properties.java, która wykryje architekturę procesora:
file dir = getFilesDir ();
try {
IoUtils.extractZipResource (getResources (). OpenRawResource (
Propertyi.hasArmeabiV7a? R.raw.ext_v7a: R.raw.ext), dir, false);
} catch (IOException e) {
Log.e (PD_SERVICE, e.toString ());
}
PdBase.addToSearchPath (dir.getAbsolutePath ());

Android nie pozwoli załadować zewnętrznych z karty SD, ponieważ karta SD jest zamontowana bez
uprawnień do wykonywania. To dobrze, ponieważ ładowanie kodu wykonywalnego z pamięci
zewnętrznej jest bardzo niebezpieczne. Jeśli mimo to spróbujesz, próba zakończy się niepowodzeniem
z najbardziej niepomyślnym komunikatem o błędzie. Jeśli zastanowiłeś się nad kwestiami
bezpieczeństwa i nadal chcesz załadować zewnętrzną kartę SD, musisz najpierw skopiować ją do
pamięci wewnętrznej.

Pd na iOS
Core Audio i jego architektura wtyczek audio stanowią doskonałą platformę do tworzenia aplikacji
muzycznych. Niemniej jednak urządzenia audio są pracochłonne w konfiguracji i pojawiają się
zaskakujące i czasami subtelne problemy. Jednak, jak to ma w zwyczaju, libpd będzie w jak największym
stopniu chronić twórców aplikacji przed dziwactwami związanymi z platformą. Na przykład wczesne
modele iPoda Touch wykazują subtelne różnice w reprezentacjach zmiennoprzecinkowych czasów
trwania bufora, powodując usterki z powodu niedopasowanych buforów. Po zdiagnozowaniu
problemu łatwo było znaleźć obejście problemu, a użytkownicy najnowszych wersji libpd nie zauważą
nawet tego problemu. Różne urządzenia mają różne możliwości audio. Na przykład na urządzeniach
iPhone możesz spodziewać się wejścia audio z mikrofonu, podczas gdy iPody nie mają nawet
mikrofonów. Jest to oczywiste, ale są też mniej oczywiste problemy z konfiguracją, takie jak kategorie
sesji audio, które są dostępne na niektórych urządzeniach, ale nie na innych. powinien być
przygotowany do wypróbowania różnych konfiguracji audio w przypadku, gdy ta, którą chcesz, jest
niedostępna lub bezużyteczna. Społeczność libpd utrzymuje stronę wiki, która śledzi urządzenia i
konfiguracje audio. Jeśli używasz kombinacji, której nie ma na liście, rozważ udokumentowanie swoich
doświadczeń na tej stronie, niezależnie od tego, czy kombinacja działa, czy nie. Jeśli chodzi o
wyrafinowaną pracę audio, symulator jest mało pomocny. Często wytwarza nieprzyjemne dźwięki, i
chociaż staramy się zidentyfikować konfiguracje audio, które działają z symulatorem, jest to tylko miara
stopgap, która zwykle kończy się niepowodzeniem, gdy tylko pojawi się następna aktualizacja
symulatora. Możesz mieć szczęście i znaleźć konfigurację, która działa, ale ogólnie powinieneś uważać
symulator iOS za ruchomy cel.
Konfigurowanie środowiska programistycznego
Ograniczymy naszą dyskusję na temat rozwoju systemu iOS do najnowszej wersji zintegrowanego
środowiska programistycznego Apple, Xcode 4.2. Mimo że Xcode 4.2 ma wbudowaną obsługę Git, nie
będzie wystarczający dla naszych celów, ponieważ ma ograniczoną obsługę submodułów. Aby pobrać
kopię libpd z gałęzi iOS, otwórz terminal (Applications / Utilities / Terminal.app), przejdź do katalogu,
w którym chcesz zachować instalację libpd, i wprowadź następujące polecenia:
$ git clone git: //github.com/libpd/pd-for-ios.git
$ cd pd-for-ios
$ git submodule init
$ git submodule update
Spowoduje to zainstalowanie libpd i jego kleju audio dla systemu iOS, a także narzędzi i kilku
przykładowych aplikacji. Dobrą praktyką jest aktualizowanie kopii libpd. Aby to zrobić, należy
regularnie wydawać następujące polecenia w katalogu pd-for-ios:
$ git pull
$ git submodule update
Powinieneś wypróbować teraz przykładowe aplikacje, aby upewnić się, że instalacja działa. Aby
przetestować przykładowy projekt, wystarczy otworzyć plik .xcodeproj. Po otwarciu projektu po raz
pierwszy wybierz punkt menu „Produkt → Zarządzaj schematami…”. Powinieneś zobaczyć dwa
schematy, jeden dla bieżącego projektu i jeden dla libpd, oznaczony libpd-ios .

Xcode czasami się myli podczas autokreowania schematów, a jeśli używasz libpd od czasu przejścia do
GitHub, możesz skończyć z fałszywym drugim schematem dla libpd, oznaczonym libpd, który możesz
bezpiecznie usunąć. Jeśli spróbujesz uruchomić przykładową aplikację i nic się nie dzieje, sprawdź
aktywny schemat w prawym górnym rogu Xcode

Powinien wyświetlać nazwę bieżącego projektu, a nie libpd-ios. Jeśli nie, otwórz wyskakujące menu
Schemat i wybierz główny schemat projektu. Żaden z przykładowych projektów nie jest strasznie
ekscytujący, ale jest zamierzony. Mają one zilustrować kluczowe punkty rozwoju libpd dla systemu iOS;
wszelkie wizualne lub muzyczne oślepienie mogłoby odwrócić ich główny cel.
Tworzenie aplikacji muzycznej: część I
Podobnie jak w części 5, utworzymy aplikację tunera gitarowego. Naszą pierwszą wersją będzie tylko
cyfrowy kamerton, emitujący na żądanie tony referencyjne. Pomyśl o tym jako o Hello World! dla libpd.
Aby użyć libpd w aplikacji, musisz zaimportować projekt libpd Xcode do swojego projektu i podłączyć
go, aby edytor, kompilator i linker mogły znaleźć niezbędne zasoby. Xcode 4.2 sprawia, że ta
początkowa konfiguracja jest dość trudna i często łatwiej jest skopiować przykładowy projekt i
zmodyfikować go do własnych celów. Niemniej jednak na razie zignorujemy przykładowe projekty i
zbudujemy naszą aplikację tunera gitarowego od podstaw. W Xcode wybierz Plik → Nowy → Nowy
projekt i poproś nowego kreatora projektu, aby utworzył rusztowanie aplikacji Pojedynczy widok

Teraz Xcode przedstawia wiele opcji dla naszej aplikacji

Musimy wybrać nazwę naszej aplikacji, np. GuitarTuner, identyfikator firmy oraz prefiks, np. GT, który
nowy kreator projektu będzie poprzedzał klasami, które generuje. Aby usprawnić ekspozycję, na razie
ograniczymy się do aplikacji na iPhone, ale wszystko, o czym dyskutujemy, dotyczy również aplikacji na
iPada. Nie będziemy potrzebować storyboardów w naszej aplikacji z pojedynczym widokiem, ale
użyjemy automatycznego liczenia referencji (ARC), ponieważ to właśnie zaleca Apple dla nowych
rozwiązań.
Importowanie libpd
Kliknij element menu „Plik → Dodaj pliki do” GuitarTuner „…” i dodaj plik libpd.xcodeproj. Teraz libpd
powinien pojawić się jako podprojekt twojego projektu

Kliknij GuitarTuner w Nawigatorze projektu, aby przejść do głównych ustawień projektu i sprawdź, czy
GuitarTuner jest zaznaczony w obszarze Cele. Ustawienia zostaną otwarte na karcie Podsumowanie

Skorzystaj z okazji, aby odznaczyć wszystkie orientacje ekranu z wyjątkiem portretu. Później, gdy masz
poczucie, w jaki sposób komponenty audio współdziałają z resztą aplikacji, możesz ponownie
zastanowić się, które orientacje ekranu będą obsługiwane. Na razie zmiany orientacji to jeszcze jeden
potencjalny punkt awarii i dlatego nie będziemy ich akceptować, tym szybciej, aby nasza aplikacja
została usunięta . Teraz wybierz kartę Ustawienia budowania. W drugim pasku od góry wybierz
Wszystkie i Połącz, a następnie wprowadź wyszukiwany nagłówek użytkownika. Znajdź wiersz
oznaczony „Ścieżki wyszukiwania nagłówka użytkownika” i kliknij dwukrotnie prawą kolumnę,
odpowiadającą bieżącemu celowi. Pojawi się małe okno dialogowe. Teraz kliknij +, a następnie zaznacz
pole oznaczone rekursywnie i na koniec wprowadź ścieżkę do instalacji libpd

Jeśli umieściłeś zarówno swój nowy projekt, jak i kopię Pd for iOS w folderze Dokumenty, to powinna
zadziałać ścieżka $ (SRCROOT) /../../ pd-for-ios / libpd. Chociaż cała konfiguracja jest nużąca, ścieżka
wyszukiwania nagłówka jest jedyną częścią, która jest podatna na błędy. Jeśli później napotkasz
problemy z budową, najpierw sprawdź, czy ścieżka wyszukiwania jest poprawna.
Konfigurowanie pod kątem przenośności
Jeśli zamierzasz udostępnić swój kod innym programistom, musisz zachować szczególną ostrożność,
aby projekt był przenośny. Najlepszym rozwiązaniem jest prawdopodobnie podejście Pd do iOS,
używając podmodułów git. Utwórz jeden folder, w którym będzie przechowywany zarówno folder
projektu, jak i kopia libpd, spakowane jako podmoduł git (tylko libpd, sklonowane bezpośrednio z git:
//github.com/libpd/libpd.git, a nie Pd dla iOS). W tej konfiguracji można użyć prostej ścieżki względnej
$ (SRCROOT) /../../ libpd, a ścieżka wyszukiwania nagłówka będzie przenośna. Dodatkową zaletą

pakowania libpd jako modułu podrzędnego jest unikanie konfliktów wersji po drodze. Podmoduł
twojego projektu określi wersję libpd do użycia, a użytkownicy twojego kodu automatycznie otrzymają
tę wersję, gdy sklonują twój projekt. Gdy zdecydujesz się na uaktualnienie do nowej wersji libpd,
użytkownicy twojego kodu otrzymają tę samą aktualizację, gdy zaktualizują swoją kopię lokalną.
Wybierz kartę Fazy budowania, otwórz sekcję Zależności docelowe i kliknij +, a następnie dodaj libpdios jako zależność. Na koniec otwórz sekcję „Link Binaries With Libraries” i dodaj libpd-ios.a,
AudioToolbox.framework oraz AVFoundation.framework

Nie martw się, jeśli Xcode wyświetli wpis dla libpd-ios.a na czerwono; to znany błąd Xcode, który nie
spowoduje żadnych problemów.
Niestety Xcode nie wie, że statyczna biblioteka libpd-ios.a a ścieżka wyszukiwania nagłówka jest
powiązana. Jeśli przechowujesz więcej niż jedną kopię libpd, łatwo jest się pomylić i zaimportować plik
binarny z jednego i pliki nagłówkowe z innego, potencjalnie prowadząc do trudnych do śledzenia awarii
kompilacji, gdzie kompilacja powiedzie się, ale linkowanie się nie powiedzie. To kończy naszą
początkową konfigurację nowego projektu z libpd. Łał! To była dużo pracy, ale już się skończyła.
Konfigurowanie libpd
Dodajmy łatkę Pd do naszej aplikacji. Podobnie jak w części 5, korzystamy z prostej modyfikacji nasz
patch syntezatora z części 2

Kliknij element menu „Plik → Dodaj plik do„ GuitarTuner ”…” i wybierz folder zawierający poprawkę.
Xcode oferuje wiele sposobów importowania folderów; upewnij się, że wybrałeś „Utwórz grupy dla
dowolnych dodanych folderów” przed kliknięciem Dodaj

Teraz ustawiamy komponenty libpd.First, musimy skonfigurować komponenty audio libpd, używając
instancji klasy PdAudioController omówionej w Części 4. Kontroler audio jest obiektem globalnym,
potencjalnie istotnym dla wszystkich części aplikacji, więc delegat aplikacji zarządza nim i udostępnia
go za pomocą metody dostępu.
Interfejs delegata aplikacji GTAppDelegate.h.
#import <UIKit/UIKit.h>
#import "PdAudioController.h"
@class GTViewController;
@interface GTAppDelegate : UIResponder <UIApplicationDelegate>
@property (strong, nonatomic) UIWindow *window;
@property (strong, nonatomic) GTViewController *viewController;
@property (strong, nonatomic, readonly) PdAudioController *audioController;
@end
Podczas projektowania aplikacji muzycznej z libpd jedną z podstawowych decyzji jest zarządzanie
życiem wątku audio. W tym prostym przykładzie zastosujemy najprostsze podejście i powiążemy życie
wątku audio z aktywnym życiem aplikacji. Innymi słowy, wątek audio będzie aktywny, gdy nasza
aplikacja będzie aktywna. Powiązanie cyklu życia wątku audio z cyklem życia aplikacji jest szybkim i
wygodnym sposobem na uzyskanie nowego projektu audio od podstaw. W ten sposób rozpoczynam
większość nowych projektów. W razie potrzeby powrócę do zarządzania wątkiem audio później, po
zaimplementowaniu wystarczającej ilości funkcji audio, aby umożliwić sensowne testowanie.
Następny przykład kodu pokazuje implementację tego podejścia. Tworzymy i konfigurujemy kontroler
audio podczas uruchamiania, a my sprawdzamy wartość zwracaną na wypadek, gdyby coś poszło nie
tak. W tym prostym przykładzie rejestrujemy ostrzeżenie i poddajemy się, jeśli żądana konfiguracja nie

jest dostępna. W prawdziwym kodzie będziesz musiał zaimplementować pewną wdzięczną metodę
obsługi błędów konfiguracji i możesz wypróbować wiele różnych konfiguracji, aż znajdziesz taką, która
działa. W każdym razie konfiguracja, o którą tu pytamy, dwa kanały wyjściowe przy częstotliwości
próbkowania CD z kategorią sesji audio otoczenia, jest wspólna i prawdopodobnie będzie dostępna.
Implementacja delegata aplikacji GTAppDelegate.m.

#import "GTAppDelegate.h"
#import "GTViewController.h"
@implementation GTAppDelegate
@synthesize window = _window;
@synthesize viewController = _viewController;
@synthesize audioController = _audioController;
-(BOOL)application:(UIApplication *)application
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
_audioController = [[PdAudioController alloc] init];
if ([self.audioController configureAmbientWithSampleRate:44100
numberChannels:2 mixingEnabled:YES] != PdAudioOK) {
NSLog(@"failed to initialize audio components");
}
self.window = [[UIWindow alloc] initWithFrame:[[UIScreen mainScreen] bounds]];
self.viewController = [[GTViewController alloc]
initWithNibName:@"GTViewController" bundle:nil];
self.window.rootViewController = self.viewController;
[self.window makeKeyAndVisible];
return YES;
}
// Without ARC, we would need to implement a dealloc method that
// releases _audioController.
-(void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application {
self.audioController.active = YES;
}
-(void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application {

self.audioController.active = NO;
}
- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application { }
- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application { }
- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application { }
@end
Komponenty Objective-C libpd zapewniają precyzyjną obsługę zarządzania konfiguracjami audio.
Możesz zezwolić zarówno na dźwięk otoczenia, jak i miksowanie, a klasa kontrolera automatycznie
wybierze odpowiednią kategorię sesji audio. Możesz także zmienić konfigurację komponentów audio
w locie. Ponadto klasa kontrolera audio implementuje protokół delegowania AVAudioSession.
Instancja PdAudiocontroller zarejestruje się jako delegat sesji audio i automatycznie zawiesi
odtwarzanie, gdy nadejdzie połączenie telefoniczne. Jeśli nie jest to pożądane zachowanie lub jeśli
chcesz zaimplementować dodatkowe funkcje (takie jak włączenie dźwięku) i zamiast go włączać i
wyłączać), możesz po prostu utworzyć podklasę PdAudioController i zastąpić metody, których
zachowanie chcesz zmienić. Teraz rejestrujemy obiekt dispatchera z libpd. Chociaż na razie nie
oczekujemy otrzymywania żadnych wiadomości od Pd, dyspozytor nadal może się przydać, ponieważ
będzie rejestrować komunikaty o stanie, które Pd drukuje na konsoli. Musimy zdecydować, która część
naszej aplikacji powinna być odpowiedzialna za zarządzanie dyspozytorem. Ponieważ głównym celem
dyspozytora jest odbieranie wiadomości z Pd, a ponieważ wiadomości te zazwyczaj wpływają na
interfejs użytkownika, będziemy odpowiedzialni za zarządzanie dyspozytorem kontrolerem widoku. Po
zarejestrowaniu odbiornika otwieramy nasz patch, także w kontrolerze widoku. Aby otworzyć
poprawkę, musimy podać nazwę pliku i ścieżkę do folderu, który go zawiera. Ze względu na sposób, w
jaki spakowaliśmy łatę, możemy po prostu wywołać [[NSBundle mainBundle] resourcePath] w celu
uzyskania ścieżki.
Interfejs kontrolera widoku GTViewController.h.
#import <UIKit/UIKit.h>
#import "PdDispatcher.h"
@interface GTViewController : UIViewController {
PdDispatcher *dispatcher;
void *patch;
}
@end

Implementacja kontrolera widoku GTViewController.m
#import "GTViewController.h"
@implementation GTViewController
#pragma mark - View lifecycle

-(void)viewDidLoad {
[super viewDidLoad];
dispatcher = [[PdDispatcher alloc] init];
[PdBase setDelegate:dispatcher];
patch = [PdBase openFile:@"tuner.pd"
path:[[NSBundle mainBundle] resourcePath]];
if (!patch) {
NSLog(@"Failed to open patch!");
// Gracefully handle failure...
}
}
-(void)viewDidUnload {
[super viewDidUnload];
[PdBase closeFile:patch];
[PdBase setDelegate:nil];
}
// Omitting the remaining view controller methods...
@end
Czyszczenie w metodzie viewDidUnload nie jest bezwzględnie konieczne w tej prostej aplikacji, ale
dobrą praktyką jest pozostawanie świadomym zasobów, które konsumujemy i ich zwolnienie tak
szybko, jak to możliwe. Nawet z ARC istnieją pewne zasoby, które nie zostaną automatycznie
zwolnione, takie jak poprawki Pd i delegat PdBase. W zasadzie mamy już aplikację muzyczną. Wszystkie
kluczowe elementy są obecne i działają; jeśli uruchomisz aplikację, załaduje ona łatę, uruchomi wątek
audio i wyrenderuje próbki. Dyspozytor jest zainstalowany i gotowy do odbioru wiadomości z Pd. Jeśli
oglądasz komunikaty dziennika podczas uruchamiania aplikacji, zobaczysz, że komponenty audio są
konfigurowane i uruchamiane. Po prostu nic nie słyszymy, ponieważ aplikacja nie uruchamia jeszcze
żadnych dźwięków. Naprawimy to później.
Podłączanie interfejsu użytkownika
Aby nasza łatka wydawała dźwięki, dodamy kilka przycisków do naszego interfejsu użytkownika. Każda
z nich wywoła nutę odpowiadającą ciągowi na gitarze. Pierwszym krokiem jest dodanie niezbędnych
funkcji zwrotnych do naszego kontrolera widoku (patrz następny przykład kodu). Interfejs kontrolera
widoku (GTViewController.h) z metodami wywołania zwrotnego.
#import <UIKit/UIKit.h>
#import "PdDispatcher.h"
@interface GTViewController : UIViewController {

PdDispatcher *dispatcher;
void *patch;
}
-(IBAction)playE:(id)sender;
-(IBAction)playA:(id)sender;
-(IBAction)playD:(id)sender;
-(IBAction)playG:(id)sender;
-(IBAction)playB:(id)sender;
-(IBAction)playE2:(id)sender;
@end
To jest tylko standardowy szablon do łączenia elementów interfejsu użytkownika z twoim kodem.
Najbardziej interesującą częścią jest nasza implementacja metod wywołania zwrotnego. Każde
wywołanie zwrotne wysyła wartość poprawki MIDI do łatki (40 dla niskiego E-string, 45 dla A-string
itp.) I uruchamia dźwięk.
Implementacja kontrolera widoku (GTViewController.m) z metodami wywołania zwrotnego.
#pragma mark - button callbacks
-(void)playNote:(int)n {
[PdBase sendFloat:n toReceiver:@"midinote"];
[PdBase sendBangToReceiver:@"trigger"];
}
-(IBAction)playE:(id)sender {
NSLog(@"Playing E");
[self playNote:40];
}
-(IBAction)playA:(id)sender {
NSLog(@"Playing A");
[self playNote:45];
}
-(IBAction)playD:(id)sender {
NSLog(@"Playing D");
[self playNote:50];
}

-(IBAction)playG:(id)sender {
NSLog(@"Playing G");
[self playNote:55];
}
-(IBAction)playB:(id)sender {
NSLog(@"Playing B");
[self playNote:59];
}
-(IBAction)playE2:(id)sender {
NSLog(@"Playing E2");
[self playNote:64];
}
Na koniec tworzymy przyciski w interfejsie użytkownika i łączymy je z naszymi metodami
oddzwaniania. Otwórz GTViewController.xib w Konstruktorze interfejsów i dodaj sześć przycisków do
widoku, po jednym dla każdego ciągu na gitarze. Możesz przypisać odpowiednie tytuły na karcie
Inspektor atrybutów po prawej stronie. Jeśli wybierzesz właściciela pliku w kolumnie po lewej i
otworzysz zakładkę połączeń po prawej stronie, zobaczysz nasze nowo utworzone metody wywołania
zwrotnego. Podłącz każdą metodę do odpowiedniego zdarzenia przycisku

W tym przykładzie wybrałem wyzwalanie dźwięków, gdy użytkownik po raz pierwszy dotknie przycisku.
To jest nieco niezwykłe; standardowe zachowanie przycisków polega na wywoływaniu akcji po

zwolnieniu. Mimo to uważam, że jest to właściwy wybór dla aplikacji muzycznych. W końcu usłyszysz
dźwięk w momencie naciśnięcia klawisza na fortepianie, a nie kiedy go puścisz. Jeśli teraz uruchomisz
aplikację, możesz nacisnąć przyciski i usłyszeć odpowiednie dźwięki. Może być konieczne podłączenie
słuchawek, jeśli wbudowane głośniki nie są w stanie oddać niskich częstotliwości. Ten prosty przykład
znacznie przyczynia się do budowania aplikacji muzycznych. Większość głównych elementów jest już
na miejscu. Oczywiście nasza aplikacja ma wiele możliwości ulepszeń, ale służy swoim celom: pokazuje
anatomię prostej aplikacji opartej na libpd z minimalnym kodem. Jako ćwiczenie możesz spróbować
ulepszyć tę aplikację. Oto kilka tematów do przemyślenia:
• Wysyłanie pływaka i huku podczas odtwarzania dźwięku jest nieco zbędne. W jaki sposób można
skorygować poprawkę, aby komunikat midi note działał również jako wyzwalacz? (Podpowiedź:
Wyszukaj wyzwalacze w Pd.)
• Dźwięk jest dość nudny. Czy możesz zastąpić obiekt osc~ innym dźwiękiem, który brzmi bardziej
interesująco? (Podpowiedź: Sprawdź obiekt phaso~r, aby uzyskać szybką i brudną zmianę, lub
przeczytaj techniki syntezy i spróbuj czegoś bardziej wyrafinowanego.)
Tworzenie aplikacji muzycznej: część II
Podobnie jak w części 5, modyfikujemy nasz patch, dodając obiekt fiddle~ , który wykonuje analizę
pitch na wejściu mikrofonu. Łata wyśle wartości zmiennoprzecinkowe do wysokości symbolu, gdy
fiddle~ wykryje stabilny skok

Pamiętaj, aby zaktualizować kopię poprawki w projekcie Xcode. Ponadto, ponieważ nowa wersja
naszej poprawki wymaga wejścia audio, podczas konfigurowania komponentów audio musimy zażądać
kanałów wejściowych:
-(BOOL)application:(UIApplication *)application
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
_audioController = [[PdAudioController alloc] init];
if ([self.audioController configurePlaybackWithSampleRate:44100
numberChannels:2 inputEnabled:YES mixingEnabled:NO] != PdAudioOK) {
NSLog(@"failed to initialize audio components");
}
self.window = [[UIWindow alloc] initWithFrame:[[UIScreen mainScreen] bounds]];

self.viewController = [[GTViewController alloc]
initWithNibName:@"GTViewController" bundle:nil];
self.window.rootViewController = self.viewController;
[self.window makeKeyAndVisible];
return YES;
Odbieranie wiadomości z Pd
Łata jest teraz gotowa do wysyłania wiadomości do aplikacji, ale aplikacja jeszcze nie słucha. Najpierw
nasz kontroler widoku implementuje protokół PdListener. Wszystkie metody w protokole
nasłuchiwania są opcjonalne, dlatego implementujemy tylko metodę receiveFloat, która jest dla nas
odpowiednia. Implementacja protokołu PdListener.
@ interfejs GTViewController: UIViewController <PdListener> {
Dyspozytor PdDispatcher *;
void * patch;
}
- (IBAction) playE: (id) nadawca;
- (IBAction) playA: (id) nadawca;
- (IBAction) playD: (id) nadawca;
- (IBAction) playG: (id) nadawca;
- (IBAction) playB: (id) nadawca;
- (IBAction) playE2: (id) nadawca;
- (void) receiveFloat: (float) wartość fromSource: (NSString *) źródło;
@koniec
W tym prostym przykładzie mamy klasę kontrolera widoku implementującą protokół PdListener.
Jednakże, gdy będziesz mieć więcej niż jeden symbol wysyłania w Pd, prawdopodobnie będziesz chciał
utworzyć oddzielne klasy, które implementują protokół nasłuchiwania, zazwyczaj jeden dla każdego
symbolu wysyłania. Teraz modyfikujemy metodę viewDidLoad, dzięki czemu kontroler widoku
rejestruje się jako słuchacz i tworzymy wstępną implementację metody receiveFloat, która rejestruje
tylko otrzymane wartości. Powrócimy do tej metody później, ale na razie wystarczy proste logowanie,
aby skonfigurować i przetestować komunikację między Pd a naszą aplikacją.
Implementacja i rejestracja słuchacza.
# znak znacznika - Wyświetl cykl życia
- (void) viewDidLoad {
[super viewDidLoad];
dispatcher = [[PdDispatcher alloc] init];

[dispatcher addListener: self forSource: @ "pitch"];
[PdBase setDelegate: dispatcher];
patch = [PdBase openFile: @ "tuner.pd" ścieżka: [[NSBundle mainBundle] resourcePath]];
}
Znak #pragma - wywołania zwrotne PdListener
- (void) receiveFloat: (float) wartość fromSource: (NSString *) source {
NSLog (@ „otrzymał float:% f”, wartość);
}
Metoda addListener PdDispatcher informuje Pd, że chcemy otrzymywać wiadomości wysyłane z
boiska. Dodaje również naszego słuchacza do listy odbiorców wiadomości wysyłanych z boiska.
To kończy konfigurację wzorca pub / sub. Dyspozytor odbiera wiadomości od Pd, a także zarządza
słuchaczami i subskrypcjami na wysyłane symbole. Jeśli gwizdniesz lub zaśpiewasz do mikrofonu
urządzenia, nie zobaczysz żadnych komunikatów dziennika z obiektulistener. Co jest nie tak? Szybkie
spojrzenie na komunikaty dziennika pokazuje, że Pd nie był w stanie utworzyć obiektu fiddle ~.
(Pokazuje to, dlaczego dobrym pomysłem jest zawsze rejestrowanie obiektu dispatchera, niezależnie
od tego, czy zamierzasz dodawać detektory dla określonych symboli wysyłania. Bez dyspozytora
komunikaty dziennika zostałyby utracone).
Korzystanie z externals
Problem polega na tym, że fiddle~ nie są wbudowanym obiektem Pd, lecz zewnętrzną, tj. biblioteką
współdzieloną, którą Pd ładuje w razie potrzeby. To dla nas dwa problemy. Sam libpd nie udostępnia
współdzielonej biblioteki dla fiddle~, a nawet gdyby tak się stało, nie moglibyśmy jej użyć tutaj,
ponieważ iOS nie pozwala na dynamiczne ładowanie bibliotek współdzielonych. Na szczęście istnieje
proste rozwiązanie. Po pierwsze, musimy dodać externals do naszego projektu, albo jako kod źródłowy,
albo jako statyczną bibliotekę. Dla fiddle~ zewnętrznego, znajdujemy kod źródłowy w libpd / pure-data
/ extra / fiddle ~ / fiddle ~ .c i dodajemy go do grupy, która zawiera naszego delegata aplikacji i
kontrolera widoku

Podobnie jak wiele innych urządzeń zewnętrznych, fiddle ~ jest zaprojektowany do pracy zarówno z
Pd, jak i Max / MSP, i musimy ustawić flagę kompilatora, która aktywuje części specyficzne dla Pd i
ukryje części, które są tylko dla Max / MSP. W tym celu wracamy do ustawień kompilacji naszego
projektu (gdzie wcześniej ustawiliśmy ścieżkę wyszukiwania nagłówka), wprowadź wyszukiwane hasło
inne c flagi i dodaj flagę –DPD

Każdy externals ma funkcję konfiguracji, która rejestruje externals za pomocą Pd. W rzeczywistości
jedyną różnicą między obiektami zewnętrznymi i wbudowanymi jest to, że metody instalacji obiektów
wbudowanych są wywoływane przez funkcję inicjalizacyjną Pd, podczas gdy zewnętrzne są
rejestrowane w razie potrzeby. Aby zarejestrować fiddle~, musimy wywołać fid dle_tilde_setup () po
zainicjowaniu libpd, ale przed otwarciem poprawki. Inicjalizacja libpd odbywa się niejawnie, gdy
PdBase jest po raz pierwszy dostępny, a więc możemy po prostu wywołać fiddle_tilde_setup w
viewDidLoad, po zarejestrowaniu dyspozytor.
#pragma mark - View lifecycle
void fiddle_tilde_setup(); // Optional function declaration to address compiler
warnings.
-(void)viewDidLoad {
[super viewDidLoad];
dispatcher = [[PdDispatcher alloc] init];
[dispatcher addListener:self forSource:@"pitch"];
[PdBase setDelegate:dispatcher];
fiddle_tilde_setup();
patch = [PdBase openFile:@"tuner.pd" path:[[NSBundle mainBundle]
resourcePath]];
}
Każdy obiekt zewnętrzny ma funkcję konfiguracji, która rejestruje zewnętrzną za pomocą Pd. W
rzeczywistości jedyną różnicą między obiektami zewnętrznymi i wbudowanymi jest to, że metody
instalacji obiektów wbudowanych są wywoływane przez funkcję inicjalizacyjną Pd, podczas gdy obiekty

zewnętrzne są rejestrowane w razie potrzeby. Aby zarejestrować fiddle ~, musimy wywołać fid
dle_tilde_setup () po zainicjowaniu libpd, ale przed otwarciem poprawki. Inicjalizacja libpd odbywa się
niejawnie, gdy PdBase jest po raz pierwszy dostępny, a więc możemy po prostu wywołać
fiddle_tilde_setup w viewDidLoad, po zarejestrowaniu dyspozytor.
#pragma mark - View lifecycle
void fiddle_tilde_setup(); // Optional function declaration to address compiler
warnings.
-(void)viewDidLoad {
[super viewDidLoad];
dispatcher = [[PdDispatcher alloc] init];
[dispatcher addListener:self forSource:@"pitch"];
[PdBase setDelegate:dispatcher];
fiddle_tilde_setup();
patch = [PdBase openFile:@"tuner.pd" path:[[NSBundle mainBundle]
resourcePath]];
}
Plik fiddle.c miał być skompilowany tylko do dynamicznie ładowanej biblioteki, więc nie zawiera pliku
nagłówkowego, który deklaruje funkcję instalacji. Pracujemy nad tym, dostarczając własną deklarację
fiddle_tilde_setup. Jeśli chcesz dystrybuować swoją aplikację za pośrednictwem App Store firmy Apple,
musisz zwrócić szczególną uwagę na licencjonowanie zewnętrznych aplikacji. Wiele zewnętrznych jest
objętych Powszechną Licencją Publiczną GNU, która nie jest zgodna z zasadami App Store. Tak było w
przypadku popularnej rodziny expr, ale ostatnio zostały wydane na innej licencji, Mniejszej
Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Jeśli uruchomisz aplikację teraz, najpierw zobaczysz wpis
dziennika wskazujący, że Pd pomyślnie załadował fiddle~ zewnętrzną, a następnie strumień wpisów
dziennika pokazujący komunikaty float generowane przez obiekt fiddle~. Do tej pory nasze wywołanie
zwrotne wiadomości jest tylko symbolem zastępczym, który rejestruje zdarzenia w miarę ich
otrzymywania. Ostatnim krokiem jest podłączenie naszego oddzwonienia do interfejsu użytkownika.
W tym celu dodajemy linię @property (silna, nieatomowa) IBOutlet UILabel * pitchLabel; do
GTViewController.h i @synthesize pitchLabel; do GTViewController.m. Po wprowadzeniu nowej
właściwości otwieramy GTViewController.xib w Konstruktorze interfejsów, dołączamy właściwość typu
UILabel i łączymy właściwość z etykietą w Konstruktorze interfejsów

Następnie modyfikujemy wywołanie zwrotne nasłuchu, aby zaktualizować etykietę wysokości, gdy
otrzyma nową wiadomość float:
#pragma mark - PdListener callbacks
-(void)receiveFloat:(float)value {
pitchLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"Pitch: %f", value, nil];
}
Mimo że komunikaty wysokościowe pochodzą z wątku audio, to
Klasa PdBase wywołuje wywołania zwrotne wiadomości w głównym wątku, więc nasza metoda
wywołania zwrotnego może bezpośrednio manipulować interfejsem użytkownika, bez konieczności
zwracania uwagi na problemy z współbieżnością. Jeśli uruchomisz aplikację teraz, zobaczysz stały
strumień wartości pitch w etykiecie interfejsu użytkownika. W większości przypadków wyświetlane
wartości będą dość losowe, ponieważ fiddle~ znajdują dziwne nachylenia w szumie otoczenia. Jeśli
jednak nucisz lub gwizdniesz w mikrofonie, zauważysz, że wartości tonacji się stabilizują. Komunikacja
między Pd a naszą aplikacją działa w obu kierunkach!

Poprawa interfejsu użytkownika
Chociaż obecna wersja jest już wystarczająca, aby zilustrować sposób, w jaki libpd obsługuje
komunikację między Pd a naszą aplikacją, nie jest to jeszcze bardzo przydatne. W końcu wartości
wysokości tonu są tak szybkie, że trudno je odczytać, a nawet gdybyśmy mogli podążać za wyjściem,
nadal potrzebowalibyśmy na pamięć znaczenia wartości nut MIDI, aby stworzyć ich sens. Aby uzyskać
bardziej intuicyjny wyświetlacz, tworzymy niestandardową klasę widoku PitchView, która pokazuje
analogową reprezentację wartości wysokości tonu (patrz przykłady kodu poniżej). (Aby utworzyć nową
klasę, otwórz menu kontekstowe dla grupy GuitarTuner, wybierz „Nowy plik… → Objective-C Class ”i
wybierz UIView jako superklasę.) Nowy widok pokazuje sąsiedztwo docelowego boiska, z docelową
wysokością oznaczoną zieloną linią w dół centrum. Jeśli zmierzona wysokość tonu mieści się w kilku

półtonach docelowej wysokości, niebieska linia wskazuje jego aktualną wartość. Jeśli znajduje się poza
wyświetlonym zakresem, widok wyświetli czerwony pasek po lewej lub po prawej stronie.
Definiowanie wyświetlacza analogowego.
@interface PitchView : UIView { }
@property(nonatomic) float centerPitch;
@property(nonatomic) float currentPitch;
@end
Implementacja wyświetlacza analogowego.
#import <math.h>
#import "PitchView.h"
@implementation PitchView
@synthesize centerPitch = _centerPitch;
@synthesize currentPitch = _currentPitch;
-(id)initWithFrame:(CGRect)frame {
self = [super initWithFrame:frame];
if (self) {
// Initialization code
}
return self;
}
-(void)setCenterPitch:(float)centerPitch {
_centerPitch = centerPitch;
[self setNeedsDisplay];
}
-(void)setCurrentPitch:(float)currentPitch {
_currentPitch = currentPitch;
[self setNeedsDisplay];
}
-(void)drawRect:(CGRect)rect {
float halfWidth = self.frame.size.width / 2;
float height = self.frame.size.height;

CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext();
CGContextSetLineWidth(context, 6.0);
CGContextSetStrokeColorWithColor(context, [UIColor greenColor].CGColor);
CGContextMoveToPoint(context, halfWidth, 0);
CGContextAddLineToPoint(context, halfWidth, height);
CGContextStrokePath(context);
float dx = (self.currentPitch - self.centerPitch) / 2;
if (-1 < dx && dx < 1) {
CGContextSetLineWidth(context, 2.0);
CGContextSetStrokeColorWithColor(context, [UIColor blueColor].CGColor);
} else {
CGContextSetLineWidth(context, 8.0);
CGContextSetStrokeColorWithColor(context, [UIColor redColor].CGColor);
dx = (dx < 0) ? -1 : 1;
}
float phi = dx * M_PI_4;
CGContextMoveToPoint(context, halfWidth, height);
CGContextAddLineToPoint(context, halfWidth + sin(phi) * height * 0.9,
height - cos(phi) * height * 0.9);
CGContextStrokePath(context);
}
// Omitting some boilerplate...
@end
Klasa PitchView ma dwie właściwości, docelową wysokość tonu i bieżącą wysokość tonu, i oferuje parę
akcesoriów do ich aktualizacji. Nie będziemy szczegółowo omawiać implementacji klasy PitchView. Jest
to jednak dość proste, a swobodna lektura metody drawRect: daje dobry pomysł na jej działanie.
Łączymy nowy widok w zwykły sposób - importujemy PitchView.h i dodajemy linię @property (silna,
nieatomowa) IBOutlet PitchView * pitchView; do GTViewController. h, a następnie zsyntetyzuj
właściwość w GTViewController.m. W Konstruktorze interfejsów dodaj nowy obiekt UIView do
interfejsu użytkownika, a następnie przejdź do zakładki Inspektor tożsamości po prawej stronie i
wybierz PitchView w opcji Klasa niestandardowa

Teraz możesz otworzyć Connections Inspector po prawej stronie i podłączyć nowy obiekt PitchView do
właściwości widoku widoku kontrolera widoku. Ponieważ mamy teraz wizualną reprezentację
mierzonej wysokości, teraz musimy dłużej wyświetlać tekstową reprezentację. To uwalnia etykietę
wysokości do innego użycia. Będziemy po prostu wyświetlać bieżącą wysokość środkową naszego
niestandardowego widoku. Aby dać użytkownikowi wizualną wskazówkę, że etykieta mówi coś o
wysokości środkowej, zmieniamy jego właściwość wyrównania tekstu w Attributes Inspector na
środek.
Na koniec dostosowujemy klasę kontrolera widoku, aby poprawnie inicjował i aktualizował nowy
widok skoku. Gdy użytkownik wyzwoli ton referencyjny dla ciągu, ustawimy również środkowy skok na
ten ciąg i odpowiednio zaktualizujemy etykietę wysokości. Ostatnia wersja GTViewController.m.
#pragma mark - View lifecycle
-(void)viewDidLoad {
[super viewDidLoad];
pitchView.centerPitch = 45;
pitchLabel.text = @"A-String";
dispatcher = [[PdDispatcher alloc] init];
[dispatcher addListener:self forSource:@"pitch"];
[PdBase setDelegate:dispatcher];
fiddle_tilde_setup();
patch = [PdBase openFile:@"tuner.pd" path:[[NSBundle mainBundle] resourcePath]];
}
#pragma mark - button callbacks
-(void)playNote:(int)n {

pitchView.centerPitch = n;
[PdBase sendFloat:n toReceiver:@"midinote"];
[PdBase sendBangToReceiver:@"trigger"];
}
-(IBAction)playE:(id)sender {
pitchLabel.text = @"E-string (low)";
[self playNote:40];
}
-(IBAction)playA:(id)sender {
pitchLabel.text = @"A-string";
[self playNote:45];
}
// And so on...
#pragma mark - PdListener callbacks
-(void)receiveFloat:(float)value fromSource:(NSString *)source {
pitchView.currentPitch = value;
}
To jest to! Mamy teraz kompletną i użyteczną aplikację tunera gitarowego

Ten prosty przykład wprowadził nas do wszystkich głównych aspektów tworzenia aplikacji iOS z libpd.
Pokazuje także, w jaki sposób rozwijam aplikację opartą na libpd. Żaden z tych kroków nie służy tylko
celom dydaktycznym. Gdybym napisał tę aplikację sam, bez zamiaru wyjaśnienia, jak stworzyć aplikację
muzyczną, nadal postępowałbym dokładnie w ten sam sposób. Ogólna strategia polega na tym, aby
jak najszybciej uruchomić coś, a następnie dotrzeć do pożądanej funkcjonalności poprzez sekwencję
drobnych korekt, próbując każdej wersji w miarę upływu czasu. Udoskonalanie prostej, ale działającej
aplikacji jest szybsze i łatwiejsze niż próba zbudowania od podstaw zaawansowanej aplikacji. Nadal
istnieje wiele możliwości poprawy. Oto kilka pomysłów:
• Mimo że aplikacja jest już użyteczna, nadal wygląda całkiem prosto. Jak zaprojektowałbyś lepszy
interfejs użytkownika?
• Obiekt fiddle ~ zawsze generuje wartości tonacji, nawet jeśli nie grasz żadnych nut na gitarze.
Zmodyfikuj poprawkę tak, aby wyprowadzała tylko wartości pitch dla sygnałów wejściowych, których
głośność przekracza pewien próg. (Wskazówka: oprócz obiektów, które już widzieliśmy, możesz użyć
progu ~ i czopa).
• Wartości tonacji wydają się nieco roztrzęsione, gdy po raz pierwszy szarpiesz strunę na gitarze. Jak
wygładziłbyś wartości tonu? Możesz zastosować techniki przetwarzania sygnału w Pd lub możesz mieć
aplikację interpolującą między kolejnymi wartościami, prawdopodobnie przy użyciu wbudowanych
możliwości animacji systemu iOS. Jakie są kompromisy?

