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Başında yabancılık çekildi...

 Çok-kullanıcılı ve çok işlevselli bir işletim 
sistemi müziğe yabancıdır
 Linux çekirdeğinin yüksek güvenliliği gerçek 

zamanlı müzik uygulamalarına uygun bir ortam 
olmamıştır
 Kapalı yazılımların çözümü:  direct X ve asio
 Linux çekirdeğinin çoklu ortamlara uygun 

hazırlanması 



Bileşik Çoklu Ortam Linux Sürümleri 

(integrated multimedia Linux distributions)

 JackLab Audio Distribution JAD will be fully compatible with 
the recently released openSUSE 10.2. It will contain a full production environment for 
media production, primarily music. For this, the JackLab team added a Realtime Kernel 
version 2.6.19 to have fast audio processing with a latency up to 1.5ms. The default 
audio system will be based on the the Jack Audio Connection Kit (JACK) which is 
designed for the needs of musicians and producers and gives a professional audio/midi 
controlling interface.

 Musix GNU+Linux 1.0r6 / 2.0 Alpha 2 based on 
Debian GNU/Linux and KNOPPIX. 

  Ubuntu Studio
 DeMuDi (Agnula)
 Dynebolic
 64Studio



Screenshots are fun..

Rosegarden sequencer



Screenshots..

“Jost” JAD içinde vst kullanımı...



Screenshots..

Software Synth örneği..



Screenshots..

Ardour HDD kayıt 
uygulaması



Screenshots..

Aynı Ardour uygulaması 
Musix dağıtımı içinde



Screenshots..

Jamin sequencer-synth bileşimi, 
Musix içerisinde..



İşlenecek Uygulamalar:

● Keykit : gerçek zamanlı MIDI deneysel 
ortam

● Grafik Arayüz mü yoksa düz metin arayüz 
mü?

● Lilypond : nota yazımı
● Csound : elektronik müzik
● Common Music : algoritmik kompozisyon
● GNU-Emacs'ın bu yazılımlara arayüz olarak 

kullanılması



KEYKIT

● Temel kavramlar: 
– Gerçek zamanlı deneysel MIDI yaratıcılık ortamı

– Ekran kullanımı (WindowMaker tarzında..)

– Programlama dili

– Sistemin içinde Tools ve kompozisyon ortamı 
geliştirilmesi:

– GeoMaestro sistemi 



Keykit



http://nosuch.com/tjt/

● Etkileşimli web 
temelli yazılımlar..

● Görsel ve dokunsal 
arayüzler..



Özgür Yazılımda Yaklaşım 
Farkları

● Grafik Arayüz: 
İllüzyon?

● Desktop-publishing 
kandırmacası

● Kelime-işlemcilerde 
içerik ve tasarım 
çelişkisi (LaTeX)



Metin (text) Arayüzlerin Üstünlükleri
● Verimlilik (efficiency)

– Hız

– Ergonomi

● Yazılım ve donanım bağımsızlığı

– Her platformda kullanılabilme

– Donanım performansından bağımsız çalışabilme

● Güvenlilik ve dayanıklılık

– Data corruption olasılığı yok (gibi)

– Verilerin kurtarılması kolaylıkları

● Güncellenme ve taşıma kolaylıkları

– Düz metin her zaman geriye kazanılabilen bir veri tipidir

– Sayısal iletişim içerisinde en geçerli veri tipidir

● Kişiselleştirilebilme özellikleri

– Kullanıcıya özgün ve en yüksek derece verimli bir çalışma ortamının kolaylıkla 
hazırlanabilmesi



Masaüstü Yayıncılık Aldatmacası, 
TeX ve LaTex

● Yazarın işi: metnin 
mantıksal yapısı ve 
içeriği

● Tipografi ustasının 
işi: dizgi

● Yazar dizgi ustası 
değildir...



Masaüstü Yayıncılık 
Aldatmacasının Müziğe 

Uygulanması
● Bilgisayar ekranında müzik yazmak..
● Ergonomi sorunları
● Çözünürlük sorunları
● Sayfa düzenindeki olanaksız çözümlerin 

kullanıcıya dayatılması
● Müzik yazarken “seslendirilmesi”

– Yazılı ve “sesli” müzik arasındaki temel farklar

– İçerik ve biçim karmaşası



Lilypond ve diğerleri: 
Finale-Sibelius...

● Müzik dizgisi
● Besteci ve 

notist (copyist) 



Bilgisayar ile Müzik Yazmak?

● Güncel müzik 
yayınlarının kalitesinin 
düşüklüğü

● Bu kalitesizliğin 
müzisyenlere etkileri: 
– nota okuma mesafesi

– konsantrasyon 
sürekliliği...

– “güzel” yazılmış bir 
belgeyle müzik yapma 
keyfi..



Bilgisayar ile Nota yazımı

● Eskiden nota nasıl 
yazılırdı...

● Bilgisayar ortaya 
çıkınca en oldu?



Karşılaştırma. 
Geleneksel yöntemle yazılımış nota ve bilgisayar ile yazılmış nota:



Yakından bakalım..

Elle hazırlanmış... Bilgisayar ile hazırlanmış

Nota başları aralıklara uygun olarak hafif 
yerleşim değişiklikleri göstermekte...

Ölçü çizgileri hep aynı yere 
gelmemekte..



Finale (tm) ... :( nota yazım ve programlama 
yanlışları ...



Yanlış Yazım Kılavuzu!



700$'lık Yanlışlar



Herşey Ayrıntılarda..
1-bemol ..



Lilypond 
Temel Kavram

← { c'4 d'8 }
● 1. form 
● 2. translation 
● 3. content 



Ayrıntılar..
2- Aralıklar:

Düzeltilmemiş aralık

Düzeltilmiş aralık



Ayrıntılar
3-Ek çizgiler

Kodlama Örnekleri



Csound
Kökten Farklı bir Elektronik Müzik 

Yaklaşımı
● Düz metin girişi
● Kullanıcı tanımlı 

parametreler pfields
● Gerçek zamanlı ya 

da rendering
● Donanım ve 

platform 
bağımsızlığı

● Ve en önemlisi...



Elektronik Müziğin Temel Sorunu 
ve Csound

● Bir partitürün aksine, elektronik müzik soyut 
kavram ve yönergeler şeklinde ifade edilmez, 
gerçekleştirim sunulur

● Gerçekleştirim (realization) dönemin 
olanaklarına bağımlı kalır ve güncellenmez

● 50'li yıllarda gerçekleştirilen bir elektronik 
müzik parçası “eskimiş” duyulur ama 400 yıl 
önce bestelenmiş bir partitür bugün çalındığı 
zaman güncellik kazanır?

● Csound buna çözüm sunmaktadır..



Düz Metin Girdisi her 
Gerçekleştirimde Güncellenir

● En yakın örnek 64bit'e geçiş zamanında 
olmuştur

● Elektronik müzik Csound ile teknolojik 
kısıtlamalardan kurtulmuştur



Csound'da Müziğin Metinsel 
İfadesinin Yararları ve Geleneksel 

Partitür'lerle Kıyaslanması

● Bilgiler analiz edilebilir
● Öğrenim, geliştirme ve güncellenme 

sağlanır
● Müziğin oluşumu, deneysel yanılma-

düzeltme uygulamalarından kurtularak daha 
kavramsal (conceptual) bir gelişim sağlar



Geleneksel Partitür ve Csound 
Kaynak Kod Kıyaslaması

sr = 44100
kr = 4410
ksmps = 10
nchnls = 2
garvb init 0

instr 199; Global Reverb
idur = p3
irvbtim = p4
ihiatn = p5
arvb nreverb garvb, irvbtim, ihiatn

outs arvb, arvb
garvb = 0

endin
instr   143 ; Chatty Whales; 

Modified Etude Patch
idur = p3
iamp = ampdb(p4)
ifrq1 = cpspch(p5)
ifrq2 = cpspch(p6)
itim1 = p7
itim2 = p8
ipnv1 = p9
ipnv2 = p10
irvbsnd = p11
kenv    linen iamp, .01, idur, .01



Common Music ve Algoritmik 
Kompozisyon

● Bestecilik esasen 
Algoritmiktir

● Algoritmik Bestecilik 
Tarihi 15.yy'a dayanır

● Grafik temelli 
uygulamalar
– Amiga tabanlı

– Windoze tabanlı

● Metin tabanlı 
uygulamaların 
üstünlükleri



LISP ve Algoritmik Bestecilik

● Bu işe en uygun 
programlama dili 
hangisidir?

● Müziğin veri yapısı 
ve lisp

● Kullanım kolaylıkları



Müzikal Verilerin Listeler Şeklinde 
İfadesi

● '(c e g b c) bir “motif”?
● (:pitch 'c4 :dur 4) 

property list
● (define pat1 (new 

cycle :of '(a b c d)))



Common Music Girdi ve Çıktıları
cm> (events (list (duet-cmn 0 12 '(c3 d ef f 

g))

                  (duet-cmn 1 12 '(c5 d ef f 
g)))

            "duet.eps" 

            :staffing duet-staves

            :size 24

            :title "Hiho!")

Manuscripting duet.eps...

"duet.eps"

cm> (events (list (duet-cmn 0 12 '(c3 d ef f 
g))

                  (duet-cmn 1 12 '(c5 d ef f 
g)))

            "duet.cmn" 

            :staffing duet-staves

            :size 24

            :title "Hiho!")

"duet.cmn"



Kaynakça

● http://lilypond.org/

● http://commonmusic.sourceforge.net/

● http://csounds.com/

● http://ccrma.stanford.edu/software/cmn/cmn/cmn.html

● http://www.okonsar.com

mehmet@okonsar.com

http://lilypond.org/
http://commonmusic.sourceforge.net/
http://csounds.com/
http://ccrma.stanford.edu/software/cmn/cmn/cmn.html
http://www.okonsar.com/
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