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Deel I: Over Hauptwerk 

Hauptwerk is een computerprogramma dat ten volle te profiteren van de enorme rekenkracht van de nieuwste home computers tot zeer complexe pijporgel modellering en per-pipe 

klankvorming bieden duurt, met behoud van de enorme polyfonie die nodig zijn om een pijporgel met succes te modelleren. 

In de kern, Hauptwerk is een zeer krachtige en high-performance specialist 

software sampler. 

Het systeem is opgebouwd rond de filosofie van het gebruik van ten minste één grote monster 

per buis (typisch 3-10 seconden), die elk een afgifte monster tot het verval van elke pijp 

nauwkeurig opnemen en opgenomen CD-kwaliteit of beter. Alle monsters worden in het 

geheugen om een veel hoger polyfonie voor een bepaalde hardware kosten te bereiken dan 

mogelijk is

met harde schijf / SSD-streaming, vaak gebruikt in software samplers. In tegenstelling tot generieke software of hardware samplers, Hauptwerk heeft complexe fysieke en akoestische modellen die 

specifiek ontworpen om de functies en het geluid van een pijporgel te kunnen weergeven, en is dus in staat om veel meer realistische resultaten te bereiken. Het is ook ontworpen voor een veel hoger 

polyfonie dan generieke samplers.

Maar Hauptwerk is veel meer dan een sampler. Ook modellen alle fysieke controles en functionele details van een pijporgel. De belangrijkste console scherm toont u een foto-realistische 

weergave van de console, en kunt u de volledige controle over de virtuele orgel op dezelfde manier dat u de oorspronkelijke instrument zou beheersen. Alles wat zich gedraagt zoals je zou 

verwachten; stops, koppelaars, de programmeerbare combinatiesysteem deining pedalen, crescendo pedalen, ventielen, theaterorgel tweede keer, bas en melodie koppelingen, enzovoorts. U 

kunt ook gebruik maken van maximaal vier touch-screen monitors aan de virtuele knoppen toegankelijk op geschikte locaties ten opzichte van uw MIDI-console of MIDI keyboards te maken. ( 1) kunt ook gebruik maken van maximaal vier touch-screen monitors aan de virtuele knoppen toegankelijk op geschikte locaties ten opzichte van uw MIDI-console of MIDI keyboards te maken. ( 1) 

Wat meer is, in Hauptwerk elke controle en functie volledig kan worden bestuurd door MIDI en Hauptwerk kan MIDI-uitgang sturen om de controle te bewegen / verlicht draw-knoppen / tabs, 

controle echte externe rangen van pijpen of hardware expanders, en zelfs controle LCD-panelen te tonen labels voor elke trekking-knop en de zuiger. Als u wilt, kunt Hauptwerk volledig 

geïntegreerd worden in een MIDI orgel console en opereren als de 'motor', met uitgebreide real-time per-pipe uiten faciliteiten, surround / 3D-geluid of multi-kanaals audio-uitgang, real-time 

impuls respons reverb , en vele andere functies. ( 1) impuls respons reverb , en vele andere functies. ( 1) 

Maar misschien is de grootste aantrekkingskracht voor veel gebruikers Hauptwerk is dat je niet beperkt tot een enkele set van orgelklanken. Neem een kijkje bij enkele van de geweldige sample sets 

beschikbaar voor Hauptwerk, genoteerd op de Hauptwerk website. Enkele van de grootste orgels in de wereld kan vrijwel worden afgespeeld.

Hauptwerk is beschikbaar voor zowel Mac als voor Windows (PC's). Omdat Hauptwerk is ontworpen om ongelooflijke prestaties en realisme te geven, zal een redelijk modern, krachtige computer de beste 

resultaten te geven. Wij denken dat is een kleine prijs om te betalen voor de resultaten die je krijgt.

U kunt echter nog steeds gebruik maken van Hauptwerk op oudere computers met uitstekende resultaten en een enorme polyfonie door simpelweg het uitschakelen van een aantal van de audio-realisme functies. Zelfs 

met slechts 2 GB geheugen kunt u nog steeds gebruik maken van Hauptwerk zeer effectief met kleinere sample sets, of door te kiezen om alleen bepaalde gelederen van grotere sample sets te laden. Hauptwerk is 

ontworpen om zeer eenvoudig en intuïtief te installeren en te gebruiken zijn, zelfs voor mensen met weinig computer, MIDI of technische ervaring. Het kan automatisch detecteert alle noodzakelijke MIDI instellingen 

voor de meeste merken en modellen van MIDI orgel consoles en hardware.

(1) Real-time intonatie, surround / 3D-geluid, multi-kanaals audio-uitgang, impulse response reverb en multi-monitor ondersteuning zijn alleen beschikbaar in de Advanced Edition van 

Hauptwerk. 
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Wie gebruikt Hauptwerk en waarom? 

We hebben het geluk om een grote en enthousiaste gemeenschap van gebruikers die Hauptwerk hebben gesteund sinds de lancering van versie 1 in 2002. U kunt lezen over enkele van de gebruikers 

Hauptwerk op het Hauptwerk website forum door een bezoek te hebben www.hauptwerk.com/forum . Hauptwerk op het Hauptwerk website forum door een bezoek te hebben www.hauptwerk.com/forum . Hauptwerk op het Hauptwerk website forum door een bezoek te hebben www.hauptwerk.com/forum . 

Er zijn ook tal van derde partijen die vele uiteenlopende en prachtige sample sets te produceren in Hauptwerk-formaat, vermeld op de Hauptwerk website, variërend van beroemde 

historische barokorgels tot romantische reuzen theater orgels, harmoniums en zelfs klavecimbels. 

Hauptwerk wordt het meest gebruikt: 

• Voor studie en praktijk aan huis door organisten, orgel liefhebbers en muziekstudenten. 

• Als instrument waarop het orgel in scholen, conservatoria, etc. leren 

• In kerken, theaters en concertzalen aan de macht digitale orgels en voice expanders. 

• In de commerciële en home recording studio's tot de ultieme pijporgel geluid. 

• Voor muziek compositie en arrangement. 

• Voor historische orgel en muziek studie en onderzoek. 

• Voor het maken van speelbare documentaire opnames van bedreigde of waardevolle orgels. 

• Om oude digitale / elektronische orgels om de nieuwste audio technologie en realisme te upgraden. 

Wij streven ernaar om het pijporgel te brengen, koning van instrumenten, om zoveel mogelijk mensen als we kunnen met de hoogste graad 

van realisme mogelijk bij het huidige woning computer hardware. 

Echter, zijn wij van mening dat, ongeacht hoe realistisch of gevorderde, kan geen model of imitatie ooit gelijk een echt pijporgel. Wij 

hopen van harte dat Hauptwerk nooit zou moeten vervangen, of worden beschouwd als een alternatief voor, een echte orgel als de 

ruimte en geld mogelijk te maken.

https://www.hauptwerk.com/forum
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Licensing, edities, en technische ondersteuning 

Hauptwerk is commerciële software, en je moet normaal gesproken een aparte licentie te kopen voor elke computer waarop het gelijktijdig wordt uitgevoerd. Vergunningen kunnen worden aangeschaft 

via de Hauptwerk on-line winkel of via resellers. U kunt de volledige Hauptwerk software te downloaden (of bestellen op fysieke media) van onze website: www.hauptwerk.com/download . via de Hauptwerk on-line winkel of via resellers. U kunt de volledige Hauptwerk software te downloaden (of bestellen op fysieke media) van onze website: www.hauptwerk.com/download . via de Hauptwerk on-line winkel of via resellers. U kunt de volledige Hauptwerk software te downloaden (of bestellen op fysieke media) van onze website: www.hauptwerk.com/download . 

Hauptwerk is gelicenseerd via de PACE iLok systeem. U moet een iLok mailaccount https://www.ilok.com/ en moet je de laatste versie van de iLok License Manager software (gratis te Hauptwerk is gelicenseerd via de PACE iLok systeem. U moet een iLok mailaccount https://www.ilok.com/ en moet je de laatste versie van de iLok License Manager software (gratis te Hauptwerk is gelicenseerd via de PACE iLok systeem. U moet een iLok mailaccount https://www.ilok.com/ en moet je de laatste versie van de iLok License Manager software (gratis te 

downloaden van die website) hebben geïnstalleerd op uw Hauptwerk computer. iLok License Manager wordt gebruikt voor het bekijken / functie activeren / deactiveren / verzenden / 

vernieuwen van licenties, evenals voor het loggen in / uit iLok Cloud (zie hieronder). Sommige commerciële Hauptwerk sample sets zijn ook een licentie via de iLok systeem, en licenties voor 

hen kan bekeken / ingeschakeld / uitgeschakeld / overgedragen / vernieuwd iLok License Manager, op dezelfde manier als voor licenties voor Hauptwerk zelf.

Wanneer u al een activeringscode voor een licentie aangeschaft (hetzij voor Hauptwerk, of voor een sample set) verzonden, kunt u deze invoeren in iLok License Manager met behulp van licenties | Inwisselen Wanneer u al een activeringscode voor een licentie aangeschaft (hetzij voor Hauptwerk, of voor een sample set) verzonden, kunt u deze invoeren in iLok License Manager met behulp van licenties | Inwisselen 

activeringscode ( vervolgens de afslag en re-launch Hauptwerk, indien zij is uitgevoerd). U kunt ervoor kiezen om een bepaalde licentie te gebruiken op twee manieren:activeringscode ( vervolgens de afslag en re-launch Hauptwerk, indien zij is uitgevoerd). U kunt ervoor kiezen om een bepaalde licentie te gebruiken op twee manieren:

• De vergunning kan worden geactiveerd om een iLok3 / iLok2 hardware USB-dongle. Deze werkwijze vereist geen permanente internetverbinding met de Hauptwerk computer, aangezien af binnen de dongle kan worden De vergunning kan worden geactiveerd om een iLok3 / iLok2 hardware USB-dongle. Deze werkwijze vereist geen permanente internetverbinding met de Hauptwerk computer, aangezien af binnen de dongle kan worden De vergunning kan worden geactiveerd om een iLok3 / iLok2 hardware USB-dongle. Deze werkwijze vereist geen permanente internetverbinding met de Hauptwerk computer, aangezien af binnen de dongle kan worden 

geactiveerd / gedeactiveerd / overgedragen (en verlengd bij abonnementslicenties) Door de dongle tijdelijk verhuist naar een aparte internet verbonden computer (dat de iLok License Manager-software is geïnstalleerd) 

wanneer dat nodig is. De dongle kan vrij worden verplaatst tussen de verschillende computers, op voorwaarde dat de dongle naar welke computer Hauptwerk heeft uitgevoerd op het moment is bevestigd. (Zorg ervoor dat 

u nooit bevestigen of los van de dongle terwijl Hauptwerk is eigenlijk draait.) Hauptwerk wordt niet uitgevoerd zonder de iLok dongle met het Hauptwerk licentie bevestigd. Een dongle is de gewenste locatie in licentie 'voor 

computers die geen betrouwbare always-on Internet verbinding (zoals voor de meeste kerk installaties, of voor pc's, waarvoor een Internet-verbinding niet wordt gebruikt om audio glitches te voorkomen) hebben. Een iLok 

dongle is niet voorzien van een Hauptwerk licentie, maar iLok3 dongles kan gemakkelijk worden gekocht van muzikale apparatuur winkels. Als u al een iLok2 + dongle dan kunt u ook gebruik maken van dat dongle voor 

Hauptwerk; licenties voor meerdere software producten van verschillende bedrijven aanwezig zijn binnen een bepaald dongle zijn. Alternatief: Als u al een iLok2 + dongle dan kunt u ook gebruik maken van dat dongle voor 

Hauptwerk; licenties voor meerdere software producten van verschillende bedrijven aanwezig zijn binnen een bepaald dongle zijn. Alternatief: Als u al een iLok2 + dongle dan kunt u ook gebruik maken van dat dongle voor 

Hauptwerk; licenties voor meerdere software producten van verschillende bedrijven aanwezig zijn binnen een bepaald dongle zijn. Alternatief:

• U kunt in plaats daarvan gebruik maken van de licentie van elke computer waarin iLok License Manager momenteel is aangemeld bij een iLok Cloud sessie. Dit wordt U kunt in plaats daarvan gebruik maken van de licentie van elke computer waarin iLok License Manager momenteel is aangemeld bij een iLok Cloud sessie. Dit wordt U kunt in plaats daarvan gebruik maken van de licentie van elke computer waarin iLok License Manager momenteel is aangemeld bij een iLok Cloud sessie. Dit wordt 

aangeduid als 'iLok Cloud licentie'. De ' iLok Cloud 'FAQ behandelt hoe in te loggen op / uit iLok Cloud: aangeduid als 'iLok Cloud licentie'. De ' iLok Cloud 'FAQ behandelt hoe in te loggen op / uit iLok Cloud: aangeduid als 'iLok Cloud licentie'. De ' iLok Cloud 'FAQ behandelt hoe in te loggen op / uit iLok Cloud: 

https://www.ilok.com/#!faq . Wanneer een licentie wordt op deze manier gebruikt geen hardware dongle nodig is, maar een betrouwbare always-on internetverbinding nodig. U kunt https://www.ilok.com/#!faq . Wanneer een licentie wordt op deze manier gebruikt geen hardware dongle nodig is, maar een betrouwbare always-on internetverbinding nodig. U kunt 

vrij schakelen tussen verschillende computers door het sluiten van Hauptwerk en sluiten van de iLok Cloud sessie (via iLok License Manager) op een computer, dan is het openen 

van een iLok Cloud sessie (via iLok License Manager) en de lancering van Hauptwerk op een andere, met de iLok Cloud systeem zodat alleen één exemplaar van het certificaat 

kan worden gebruikt op elk moment.

(Hauptwerk staat niet toe dat dongle-less-computer afgesloten licenties.) 

U bent in staat om uw licentie (s) vrij rond onder iLok dongles en / of de iLok Cloud verplaatsen en Hauptwerk licenties zijn niet computer-specifieke, noch 

platformspecifieke. 

Voor Hauptwerk, en Milan Digital Audio sample sets, en sample sets een aantal third-party fabrikanten, kunt u ook overdragen / verkopen van uw licenties aan andere gebruikers, zonder enige 

goedkeuring of acties die nodig zijn van onze kant. De iLok License Manager software heeft de benodigde functionaliteit en documentatie voor het verplaatsen / overdracht van licenties, in 

combinatie met de iLok website ( https://www.ilok.com/ ) Dienen en PACE rechtstreeks contact (via de website iLok) voor ondersteuning die nodig is bij het verplaatsen of certificaatoverdracht. hun combinatie met de iLok website ( https://www.ilok.com/ ) Dienen en PACE rechtstreeks contact (via de website iLok) voor ondersteuning die nodig is bij het verplaatsen of certificaatoverdracht. hun combinatie met de iLok website ( https://www.ilok.com/ ) Dienen en PACE rechtstreeks contact (via de website iLok) voor ondersteuning die nodig is bij het verplaatsen of certificaatoverdracht. hun 

' uw Licenties 'FAQ covers hoe overdragen aan een andere gebruiker (een ander iLok accountnaam): https://www.ilok.com/#!faq , Waarvoor PACE zal een administratieve vergoeding rechtstreeks ' uw Licenties 'FAQ covers hoe overdragen aan een andere gebruiker (een ander iLok accountnaam): https://www.ilok.com/#!faq , Waarvoor PACE zal een administratieve vergoeding rechtstreeks ' uw Licenties 'FAQ covers hoe overdragen aan een andere gebruiker (een ander iLok accountnaam): https://www.ilok.com/#!faq , Waarvoor PACE zal een administratieve vergoeding rechtstreeks ' uw Licenties 'FAQ covers hoe overdragen aan een andere gebruiker (een ander iLok accountnaam): https://www.ilok.com/#!faq , Waarvoor PACE zal een administratieve vergoeding rechtstreeks ' uw Licenties 'FAQ covers hoe overdragen aan een andere gebruiker (een ander iLok accountnaam): https://www.ilok.com/#!faq , Waarvoor PACE zal een administratieve vergoeding rechtstreeks 

in rekening brengen (zoals behandeld in de FAQ). 

Als er geen geactiveerde licentie aanwezig zijn voor Hauptwerk is wanneer Hauptwerk wordt gestart, dan is de Hauptwerk software zal lopen als een proef voor maximaal 14 dagen (waarna een vergunning moet 

worden aangeschaft om te blijven gebruiken), terwijl ook het verstrekken van een optie telkens op de lancering scherm om een licentie activeringscode in te voeren. 

7-dagen trial activeringscodes zijn beschikbaar voor Milan Digital Audio's sample sets, en berechting activeringscodes zijn beschikbaar voor sample sets een aantal third-party producenten. Sample 

set Testactiveringen kan ook worden gebruikt bij de evaluatie van Hauptwerk zelf.

https://www.hauptwerk.com/download
https://www.ilok.com/
https://www.ilok.com/#!faq
https://www.ilok.com/
https://www.ilok.com/#!faq
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Er zijn twee versies van Hauptwerk: 

• De Hauptwerk Advanced Edition heeft de volledige set aan beschikbare functies, en legt geen beperking polyfonie (het aantal virtuele pijpen die mogen geluid De Hauptwerk Advanced Edition heeft de volledige set aan beschikbare functies, en legt geen beperking polyfonie (het aantal virtuele pijpen die mogen geluid De Hauptwerk Advanced Edition heeft de volledige set aan beschikbare functies, en legt geen beperking polyfonie (het aantal virtuele pijpen die mogen geluid 

tegelijk). 

• De Hauptwerk Lite Edition identiek, met uitzondering van de volgende beperkingen (die onder nader op Hauptwerk website): De Hauptwerk Lite Edition identiek, met uitzondering van de volgende beperkingen (die onder nader op Hauptwerk website): De Hauptwerk Lite Edition identiek, met uitzondering van de volgende beperkingen (die onder nader op Hauptwerk website): 

O Polyfonie wordt beperkt tot maximaal 1.024 gelijktijdige virtuele leidingen. O Polyfonie wordt beperkt tot maximaal 1.024 gelijktijdige virtuele leidingen. 

O Geen pijporgel windaanbod model. O Geen pijporgel windaanbod model. 

O Geen multi-kanaals audio-uitgang, of surround / 3D-geluid. (Het is beperkt tot een enkele stereo-audio-uitgang op een moment.)O Geen multi-kanaals audio-uitgang, of surround / 3D-geluid. (Het is beperkt tot een enkele stereo-audio-uitgang op een moment.)

O Geen per-pipe uiten aanpassingen. O Geen per-pipe uiten aanpassingen. 

O Geen impuls respons reverb functionaliteit. O Geen impuls respons reverb functionaliteit. 

O Geen ondersteuning voor meerdere schermen. O Geen ondersteuning voor meerdere schermen. 

O Geen VST / Audio Unit support. O Geen VST / Audio Unit support. 

O Ten hoogste één zuiger toolbar is toegestaan. O Ten hoogste één zuiger toolbar is toegestaan. 

O De Custom Organ Ontwerp Module is beschikbaar voor gebruik, maar geen technische ondersteuning is beschikbaar vanaf Milan Digital Audio voor. O De Custom Organ Ontwerp Module is beschikbaar voor gebruik, maar geen technische ondersteuning is beschikbaar vanaf Milan Digital Audio voor. 

Jaarabonnement licenties (die zal werken voor alle versies van 5 en later) zijn beschikbaar voor de Hauptwerk Advanced Edition, en voor de Hauptwerk Lite Edition, en eeuwige Hauptwerk 

versie 5-specifc licenties beschikbaar zijn voor de Advanced Edition (alleen). Elk type licentie (Advanced of Lite, abonnement perpetuele) kan worden gebruikt op ofwel een iLok3 / iLok2 

dongle of met iLok Cloud. Bij gebruik van een abonnement licentie op een iLok dongle vervolgens het abonnement moet worden vernieuwd, en vervolgens ververst op de dongle, voordat 

het verloopt elk jaar, waarvoor de dongle zal moeten worden aangesloten (op zijn minst tijdelijk) op een computer die een heeft internet-verbinding en iLok License Manager geïnstalleerd. 

Een internetverbinding is alleen nodig bij het vernieuwen van de licentie op de dongle, en het vernieuwen operatie kan worden uitgevoerd door de dongle tijdelijk naar een 

internet-aangesloten computer die iLok License Manager is geïnstalleerd. Abonnementslicenties voor Hauptwerk zelf en voor Milan Digital Audio's samples sets, zijn beschikbaar via de 

Hauptwerk website.

Voor een upgrade van de Lite Edition naar de Advanced Edition, of van een oudere Hauptwerk versie naar de huidige, koopt gewoon de nodige licentie upgrade, en het 

nieuwe rijbewijs iLok License Manager te activeren. Geen Hauptwerk instellingen gaan verloren in het proces.

Belangrijke opmerking 1: Als u een iLok3 / iLok dongle gebruiken voor uw licenties, dan dient u er rekening mee dat de licenties zijn opgenomen in de dongle zelf. Zorg ervoor dat je het niet Belangrijke opmerking 1: Als u een iLok3 / iLok dongle gebruiken voor uw licenties, dan dient u er rekening mee dat de licenties zijn opgenomen in de dongle zelf. Zorg ervoor dat je het niet 

verliezen, want we kunnen niet normaal licenties die u had geactiveerd, tenzij je betalen voor nieuwe licenties om hen te vervangen te vervangen. Als u zich zorgen maakt over de mogelijkheid van 

het verliezen van een dongle, software of sample sets, dan adviseren wij hen verzekeren. Specialist muzikale apparatuur verzekeringen zal meestal dekking bieden voor audio-hardware, software en 

sample sets.

Belangrijke opmerking 2: Als upgrading Hauptwerk uit versies 2-4, dan kunt u er rekening mee dat de vorige 'Hauptwerk USB key' HASP dongle die werd gebruikt voor Hauptwerk versies 2-4 niet kan worden gebruikt voor het Belangrijke opmerking 2: Als upgrading Hauptwerk uit versies 2-4, dan kunt u er rekening mee dat de vorige 'Hauptwerk USB key' HASP dongle die werd gebruikt voor Hauptwerk versies 2-4 niet kan worden gebruikt voor het 

verlenen van vergunningen deze versie van Hauptwerk, of voor het verlenen van vergunningen sample sets. 

Belangrijke opmerking 3: Als het upgraden van Hauptwerk uit versies 2-4, dan kunt u er rekening mee dat de huidige versie van Hauptwerk is niet compatibel direct met kopieerbeveiligde sample Belangrijke opmerking 3: Als het upgraden van Hauptwerk uit versies 2-4, dan kunt u er rekening mee dat de huidige versie van Hauptwerk is niet compatibel direct met kopieerbeveiligde sample 

sets die zijn gemaakt voor versies 2-4, zodat u contact opnemen met de makers van dergelijke sample sets te verkrijgen opgewaardeerd v5 + compatibele versies indien nodig. Zodra versie 5+ is 

geïnstalleerd, moet u de vervangende versie te activeren 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen activeringscode), zorg er dan voor dat de huidige geïnstalleerd, moet u de vervangende versie te activeren 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen activeringscode), zorg er dan voor dat de huidige geïnstalleerd, moet u de vervangende versie te activeren 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen activeringscode), zorg er dan voor dat de huidige 

'Hauptwerk licentie pakketten' Hauptwerk component pakket bestand is gedownload van Milan Digital Audio ( https://www.hauptwerk.com/licensingpackages ) En geïnstalleerd met behulp van bestand 'Hauptwerk licentie pakketten' Hauptwerk component pakket bestand is gedownload van Milan Digital Audio ( https://www.hauptwerk.com/licensingpackages ) En geïnstalleerd met behulp van bestand 'Hauptwerk licentie pakketten' Hauptwerk component pakket bestand is gedownload van Milan Digital Audio ( https://www.hauptwerk.com/licensingpackages ) En geïnstalleerd met behulp van bestand 'Hauptwerk licentie pakketten' Hauptwerk component pakket bestand is gedownload van Milan Digital Audio ( https://www.hauptwerk.com/licensingpackages ) En geïnstalleerd met behulp van bestand 

| Installeer ... binnen Hauptwerk, gebruik dan bestand | Installeer ... om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, intonatie, en combinaties | Installeer ... binnen Hauptwerk, gebruik dan bestand | Installeer ... om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, intonatie, en combinaties | Installeer ... binnen Hauptwerk, gebruik dan bestand | Installeer ... om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, intonatie, en combinaties | Installeer ... binnen Hauptwerk, gebruik dan bestand | Installeer ... om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, intonatie, en combinaties 

voor die sample sets mag niet verloren gaan in het proces.

Technische ondersteuning 

Technische ondersteuning is beschikbaar vanaf Milan Digital Audio via Hauptwerk Technical Support Incidenten opgewekt via onze website ondersteunen alleen ticket. Als je Hauptwerk v5 licentie 

(of licentie upgrade) rechtstreeks wordt gekocht van Milan Digital Audio (niet via een reseller), dan komen er gratis ondersteuning aanslagen worden opgenomen, als volgt. Om steun te ontvangen 

van Milan Digital Audio in andere gevallen een Hauptwerk Technical Support Incident, of ondersteuning plan, moet worden gekocht van Milan Digital Audio. Voor meer informatie zie de Hauptwerk 

licentie-overeenkomst op onze website (of op het menu Help in deze versie van Hauptwerk) en Hauptwerk Technical Support Incident en ondersteuningsplan prijzen op onze website:

• Hauptwerk Advanced Edition v5-specifieke eeuwigdurende licenties / upgrades: maximaal 4 gratis support incidenten binnen de eerste 90 dagen na de datum van de vergunning (of licentie 

upgrade) aankoop. 

• Hauptwerk Advanced Edition abonnementslicenties / upgrades: maximaal 4 gratis support incidenten binnen de eerste 90 dagen na de datum van eerste aankoop in het eerste jaar, 

en maximaal 2 gratis support incidenten binnen de eerste 90 dagen van elke volgende vernieuwde jaar. 

• Hauptwerk Lite Edition abonnementslicenties / upgrades: maximaal 1 gratis support incident binnen de eerste 90 dagen na de datum van eerste aankoop in het eerste jaar (en geen enkele 

in de daaropvolgende hernieuwde jaar). 

https://www.hauptwerk.com/licensingpackages
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Deel II: Installatie Hauptwerk 

vereisten 

Dit gedeelte bevat de platformen en hardware ondersteund voor gebruik met Hauptwerk. 

computer platforms 

Deze versie van Hauptwerk wordt ondersteund op Apple Macs met MacOS 'Mojave' 10.14 of MacOS 'High Sierra' 10.13.6 en op pc's met 64-bits Windows 10 of 64-bits 

Windows 7. 

Als u een nieuwe computer aan Hauptwerk lopen koopt, bevelen wij vooral het huidige aanbod van Apple Macs, met inbegrip van de iMac, iMac Pro, MacBook Pro en Mac Pro, 

want we hebben gevonden dat ze zeer goed presteren met Hauptwerk, om eenvoudig te zijn installeren en te gebruiken, en ook betrouwbaar en robuust voor gebruik in combinatie 

met real-time audio en MIDI in het algemeen te zijn. Boven alles, want er zijn slechts een paar modellen van Macs, en omdat ze zijn ontwikkeld en getest als complete units door 

Apple speciaal voor real-time audio en MIDI-toepassingen, zijn er veel minder variabelen dan bij pc's, zodat je meer kan zijn ervan overtuigd dat u koopt een computer die komt 

nauw overeen met degene die we hebben gebruikt voor het testen, benchmarking en het ontwikkelen van Hauptwerk, en zou dus voeren dezelfde voor u als voor ons. Het betekent 

ook dat je niet moeten'

Wij steunen echter Windows-platforms even, want we hebben sinds Hauptwerk het eerst werd gelanceerd. Het kopen van een PC die speciaal is gebouwd en getest door een specialist 

leverancier voor een optimale 'pro' real-time audio / MIDI / Hauptwerk compatibiliteit en prestaties, met een support / onderhoudsovereenkomst, kan een even goede keuze.

processors 

Hauptwerk is volledig geoptimaliseerd voor de moderne multi-core processors. Zeer grof gezegd, hoe meer CPU cores, de meer recente de processor model, hoe sneller de processor 

basis frequentie (haar GHz snelheid), hoe meer CPU cache, en hoe beter de CPU AVX instructieset versie ondersteunt (AVX, AVX2, of Intel AVX-512), hoe groter het aantal orgelpijpen 

die waarschijnlijk in staat zijn om het geluid in een keer in Hauptwerk, en hoe beter het moet in staat zijn om grote aantallen audiokanalen en real-time impuls respons reverbs handgreep 

voor de Hauptwerk geavanceerde Editie.

Op zowel Mac als PC platforms, recente Intel-processors in de i9, i7, of gelijkwaardig Xeon reeksen van processors (met AVX2 of AVX-512 CPU instructie set ondersteuning), met ten minste 

vier CPU cores en ten minste 8 MB van de CPU cache, worden in het bijzonder aanbevolen voor de beste prestaties met grote of complexe organen in Hauptwerk, en voor grote aantallen 

audiokanalen en real-time impulsresponsie reverbs voor de Hauptwerk Advanced Edition. 

Op de PC-platform, Hauptwerk is compatibel met 64-bit Intel en 64-bit AMD (x64-architectuur) processors. We raden in het bijzonder de recente Intel-processors voor optimale 

prestaties; recente AMD modellen zijn ook goed, maar in onze ervaring recente top-end Intel-processors presteren dan de top-end AMD-processors voor Hauptwerk op het moment 

van schrijven.

Hoewel snelle moderne processors in staat grote organen te gebruiken, ze zijn niet eisen, en zelfs een PC met een dual-core 2 GHz processor moet voldoende prestaties voor veel kleine 

orgels met alle functies van Hauptwerk is ingeschakeld, of grotere organen als sommige realisme functies zijn uitgeschakeld (bijvoorbeeld golfslag box filters). 

Geheugen 

Hauptwerk bewust niet monsters uit de harde schijf / SSD streamen met het oog op de hoge polyfonie die nodig is voor een pijporgel te bereiken, dus het is belangrijk dat u voldoende 

vrij geheugen (RAM) om te kunnen elk orgaan dat u van plan om te laden te gebruiken binnen Hauptwerk volledig in RAM. 

Een absoluut minimum van 2 GB geheugen is vereist voor Hauptwerk gebruiken met de meegeleverde St. Anne orgaan. De meeste sample sets te vermelden die zij nodig hebben als 

voorwaarde geheugen. Om te kunnen een redelijke selectie van huidige sample sets, 16 GB of meer geheugen wordt aanbevolen. Als u specifiek op een nieuwe computer kopen om 

Hauptwerk te voeren, raden we ten minste 32 GB.

Merk op dat u kunt kiezen om slechts enkele gelederen van leidingen in het geheugen geladen. Andere per-rank-geheugen te besparen opties zijn ook beschikbaar.



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

14 Deel II: Installatie 

Storage (harde schijf of SSD) 

Een absoluut minimum van 6 GB vrije opslagruimte nodig om Hauptwerk gebruiken met de standaard St. Anne, Moseley orgaan voorbeeldset standaard geïnstalleerd. Andere 

sample sets zullen extra ruimte nodig. We raden u aan ervoor te zorgen dat u ten minste 50-400 GB gratis als u een aantal verschillende sample sets te gebruiken.

De snelheid van uw opslagruimte bepaalt alleen de tijd zal het Hauptwerk nemen om een sample set te laden; real-time performance mag niet worden aangetast wanneer de sample set in het geheugen wordt 

geladen. SSD drives of RAID 5 harde-disk arrays kunnen worden gebruikt als u wilt sample sets om snel te laden. (INVAL

5, RAID 1 of RAID 0 + 1 kan ook beter bestand tegen het falen van een harde schijf van uw systeem.) 

Als u installeert Apple MacOS vanaf nul (meestal niet nodig), raden we u aan het standaard bestandssysteem tijdens de installatie, en het vermijden van de 'case sensitive' bestandssysteem 

(een aangepaste installatie-optie), omdat sommige Hauptwerk sample sets mogelijk niet compatibel zijn met het . In Windows is het NTFS-bestandssysteem (dit is de standaard) nodig. (De 

oudere FAT 32 ondersteunt geen bestanden groter dan 4 GB en voorkomt enkele grote bemonsteringssets correct wordt geïnstalleerd.)

Besturingssystemen 

Op het Mac-platform, Hauptwerk is compatibel met, en volledig ondersteund op, Macs ofwel: 

• MacOS 'Mojave' 10.14.

• MacOS 'High Sierra' 10.13.6 en hoger.

(Het is misschien mogelijk nog werk aan OS X 10.12 of 10.11, maar we zullen alleen ondersteuning op hen voor problemen die kunnen worden gereproduceerd op een van onze primaire ondersteund Mac 

bovenstaande platforms, en die lijken niet gerelateerd te zijn aan de platform. Hauptwerk kan niet worden geïnstalleerd of gebruikt op OS X-versies 10.10 of eerder, of op PowerPC Macs, of op 32-bit 

Macs.)

Op het Windows-platform, Hauptwerk is compatibel met, en volledig ondersteund op, pc's of het lopen: 

• 64-bit Windows 10 (Professional of Home Edities). 

• 64-bit Windows 7 (Professional, Ultimate of Home Premium Editions), Service Pack 1 en hoger. 

(Het is misschien mogelijk werk op een andere 64-bit pre-Windows 10 versies van Windows, maar we zullen alleen ondersteuning op hen voor problemen die kunnen worden gereproduceerd op één van onze 

belangrijkste ondersteunde Windows bovenstaande platforms, en dat niet doen lijken te zijn met betrekking tot het platform. Hauptwerk kan niet worden geïnstalleerd of gebruikt op 32-bits versies van Windows, of 

op 32-bits pc's.) 

Geheugen limieten voor de ondersteunde Windows-versies zijn: 

• 64-bit Windows 10 (Professional Edition): 512 GB. 

• 64-bit Windows 10 (Home Edition): 128 GB. 

• 64-bit Windows 7 (Professional of Ultimate edities): 192 GB. 

• 64-bit Windows 7 (Home Premium edition): 16 GB. 

Alle edities van Windows 10 en Windows 7 support multi-core processors. Echter, ondersteuning voor twee aparte fysieke processors alleen opgenomen in Windows 10 en 

Windows 7 Professional en Ultimate-edities.

Zorg ervoor dat de drivers zijn beschikbaar voor al uw hardware op het besturingssysteem dat u wilt gebruiken. 

Besturingssysteempatches 

Alle huidige besturingssysteem updates, service packs en driver updates moeten worden toegepast wanneer ze beschikbaar zijn. Hauptwerk zou niet kunnen installeren of uitvoeren, tenzij de 

huidige updates van het besturingssysteem zijn toegepast.

Op Windows / pc's, zorgen er ook voor dat de nieuwste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd voor het moederbord en de grafische kaart en dat de laatste BIOS is geïnstalleerd voor het moederbord. 

Java 

Hauptwerk installer bevat en maakt gebruik van Java intern (maar Hauptwerk zelf niet). 



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

15 Deel II: Installatie 

audio-interfaces 

In principe is elke audio- of sound-interface, die wordt ondersteund door de fabrikant van het besturingssysteem en de hardware, en heeft een goede drivers, zou moeten werken. Professional of 

semi-professionele audio-interfaces met een hoge kwaliteit digitaal-naar-analoog converters en stuurprogramma's zijn sterk boven consumenten-geluidskaarten aanbevolen voor de beste kwaliteit, 

betrouwbaarheid, prestaties en de minimale vertraging tussen het indrukken van een toets en het horen van het geluid ( 'latency' ).

MacOS heeft een high-performance, professionele, low-latency real-time audio en MIDI ondersteuning ingebouwd, zodat de bestuurder, prestaties of compatibiliteitsproblemen zijn 

zeldzaam (en zelfs Macs' ingebouwde audio-uitgangen goed moet uitvoeren door gebrek). 

Op de Windows / PC-platform van de kwaliteit en de compatibiliteit van de stuurprogramma's en componenten is met name belangrijk voor een betrouwbare low-latency realtime audio- en 

MIDI-prestaties. Ofwel ASIO of DirectSound drivers kunnen worden gebruikt, maar van goede kwaliteit-fabrikant ASIO drivers wordt ten zeerste aanbevolen voor de beste prestaties. de freeware ASIO4ALLMIDI-prestaties. Ofwel ASIO of DirectSound drivers kunnen worden gebruikt, maar van goede kwaliteit-fabrikant ASIO drivers wordt ten zeerste aanbevolen voor de beste prestaties. de freeware ASIO4ALL

driver maakt het soms mogelijk om een redelijke prestaties van de pc's krijgen ingebouwde audio-uitgangen en andere consumentenelektronica-level audio hardware als er geen ASIO-driver is 

verkrijgbaar bij de fabrikant. 

Een audio-interface en ASIO / Core Audio driver die standaard ondersteunt power-of-twee buffer maten (128, 256, 512, 1024, 2048 of 4096) wordt aanbevolen voor de laagste latentie. 

Elke audio-interface u gebruik moet native ondersteuning voor de sample rates gebruikt door de organen die u wilt laden in Hauptwerk (typisch 48 kHz, 44,1 kHz en 96 kHz. 

Omdat het onmogelijk voor ons om te testen met alle producten, raden wij aan het evalueren van elke kandidaat-audio-interface met Hauptwerk alvorens het te kopen. Zorg ervoor dat de interface wordt 

ondersteund door de fabrikant op uw computer platform en dat u de nieuwste stuurprogramma's voor het, die meestal kunnen worden gedownload van de website van de fabrikant te installeren.

Huidige audio-interfaces van de volgende bereiken zijn populair bij Hauptwerk gebruikers zowel op Macs en pc's: 

• MOTU AVB, Thunderbolt en USB interfaces. MOTU AVB, Thunderbolt en USB interfaces. 

• RME AVB en USB-interfaces. RME AVB en USB-interfaces. 

• PreSonus Thunderbolt en USB-interfaces. PreSonus Thunderbolt en USB-interfaces. 

• M-Audio USB interfaces. M-Audio USB interfaces. 

(Niet alle pc's te ondersteunen AVB native, maar de RME Digiface AVB interface maakt het mogelijk AVB audio-interfaces indirect aan te sluiten via een pc USB 3-poort. Ook niet alle pc's hebben 

Thunderbolt-poorten, maar PC Thunderbolt-kaarten en adapters zijn verkrijgbaar. Neem contact op met de maker van uw audio-interface en PC om de compatibiliteit te garanderen.) 

Als u wilt multi-kanaals audio-uitgang (Hauptwerk Advanced Edition) dan het aantal analoge audio-uitgangen die een audio-interface biedt zal meestal bepalen het maximale aantal luidsprekers 

dat u in staat om te gebruiken zal zijn te gebruiken. Meerdere AVB interfaces kunnen meestal met elkaar worden verbonden en worden gebruikt in een keer voor een groot aantal audio kanalen.

https://www.asio4all.org/
https://www.motu.com/
https://www.rme-audio.de/
https://www.presonus.com/
https://m-audio.com/
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MIDI-interfaces 

U vindt er een MIDI-interface of een USB-keyboard nodig als u wilt Hauptwerk live te spelen (hoewel je het kan beoordelen, zonder er met behulp van de toetsen op het scherm). Elke 

MIDI-interface ondersteund door de fabrikant van uw besturingssysteem en de hardware zou moeten werken met Hauptwerk. Goede kwaliteit professionele of semi-professionele MIDI-interfaces 

worden aanbevolen boven budget consumenten-level USB-MIDI-adapters voor de beste prestaties en betrouwbaarheid, in het bijzonder voor het vermijden van 'vast notes'.

MacOS heeft een high-performance, professionele low-latency audio en MIDI ondersteuning ingebouwd, zodat de bestuurder, prestaties of compatibiliteitsproblemen zijn zeldzaam. 

Op de Windows / PC-platform van de kwaliteit en de compatibiliteit van de stuurprogramma's en componenten is met name belangrijk voor een betrouwbare audio- en MIDI-prestaties. 

Veel audio-interfaces zijn onder andere MIDI IN en MIDI OUT-poorten toch. Als de jouwe doet, zal je waarschijnlijk niet geen behoefte aan een aparte, speciale MIDI-interface, tenzij u extra 

MIDI-poorten nodig hebt om een aantal MIDI-apparaten tegelijk aan te sluiten op de computer (zoals meerdere MIDI keyboards, of complexe MIDI orgel consoles).

Omdat het onmogelijk voor ons om te testen met alle producten, raden wij aan het evalueren van elke kandidaat-MIDI-interface met Hauptwerk alvorens het te kopen. Zorg ervoor dat de interface wordt 

ondersteund door de fabrikant op uw computer platform en dat u de nieuwste stuurprogramma's voor het, die meestal kunnen worden gedownload van de website van de fabrikant te installeren.

Op zowel Macs en pc's de volgende speciale MIDI-interfaces zijn populair en goed bewezen voor Hauptwerk, die aansluiten op de computer via USB: 

• MOTU Micro Lite (USB): 5 MIDI-ingangen, 5 MIDI output-poorten. 

• MOTU Express 128 (USB): 8 MIDI-ingangen, 8 MIDI-uitgangen. 

• M-Audio MIDISPORT 2x2 Anniversary Edition (USB): 2 MIDI ingangspoorten, 2 MIDI-uitgang-poorten. 

• M-Audio MIDISPORT 4x4 Anniversary Edition (USB): 4 MIDI ingangen, 4 MIDI output-poorten. 

Details van de interfaces is te vinden op de MOTU en M-Audio websites. Details van de interfaces is te vinden op de MOTU en M-Audio websites. Details van de interfaces is te vinden op de MOTU en M-Audio websites. Details van de interfaces is te vinden op de MOTU en M-Audio websites. Details van de interfaces is te vinden op de MOTU en M-Audio websites. 

Monitoren en grafische kaarten 

Voor de traditionele-DPI (non-'Retina ') monitoren: Hauptwerk vereist een minimale schermresolutie van 1024 pixels horizontaal bij 900 pixels verticaal voor uw (primaire) monitor. Voor 

high-DPI monitoren (zoals displays Apple 'Retina'): Hauptwerk vereist een minimale schermresolutie van 1536 pixels horizontaal bij 1350 pixels verticaal voor uw (primaire) monitor.

Sommige sample sets kunnen hogere resoluties nodig om te laten zien op hun optimale resoluties maar Hauptwerk kunt inzoomen ze naar uw scherm te passen. 

Touch-screens zijn zeer populair voor gebruik met Hauptwerk, omdat ze zorgen voor een eenvoudige en effectieve interface om Hauptwerk's stops controle, het vermijden van de noodzaak van een MIDI 

draw-knoppen / tabs, etc. of een complexe MIDI-configuratie. Veel Hauptwerk-gebruikers gebruiken MIDI zuiger knoppen om Hauptwerk's combinaties leiden en een touch-screen aan die combinaties, dat is 

zeer eenvoudig te configureren, maar handig voor de prestaties te programmeren. Hauptwerk gebruikers interface is ontworpen om ondersteuning te touch-screen gebruik in de hele.

De Advanced Edition van Hauptwerk heeft ingebouwde ondersteuning voor maximaal vier monitoren, met inbegrip van touch-screens, waardoor verschillende virtuele console vensters op aparte fysieke 

monitoren worden getoond. U kunt bijvoorbeeld stop staanders aan weerszijden van uw display MIDI toetsenborden met behulp van twee monitoren.

Hauptwerk heeft ook ingebouwde ondersteuning voor Novation Launchpads (in het bijzonder, de 'Launchpad Mark 2' model, en de oorspronkelijke 'Launchpad' mark 1 model), die goed, Hauptwerk heeft ook ingebouwde ondersteuning voor Novation Launchpads (in het bijzonder, de 'Launchpad Mark 2' model, en de oorspronkelijke 'Launchpad' mark 1 model), die goed, Hauptwerk heeft ook ingebouwde ondersteuning voor Novation Launchpads (in het bijzonder, de 'Launchpad Mark 2' model, en de oorspronkelijke 'Launchpad' mark 1 model), die goed, 

populair, net-eenvoudig en handig alternatieven voor touch-screens. Ze hebben een raster van robuuste knoppen met meerkleurige LED's in hen, die Hauptwerk native u tot stop staten en 

functionele groepen te laten zien (door kleur). U kunt elke knop om de stop of zuiger in Hauptwerk voor elke virtuele orgel toewijzen en selecteer de LED kleur die u liever voor elk afzonderlijk. 

Hauptwerk ook ondersteunt native meerdere Launchpad-eenheden, zodat je kon gebruik maken van een voor elke stop deurstijl, bijvoorbeeld.

https://www.motu.com/
https://www.m-audio.com/
https://novationmusic.com/
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VST en Audio Unit gastheren (alleen Advanced Edition) 

De Hauptwerk Advanced Edition heeft ingebouwde ondersteuning voor het toepassen van real-time impuls respons reverb, zodat geen externe VST en Audio Unit hosts of plug-ins of andere 

software of hardware, zijn nodig voor dat. Echter, indien gewenst, de Advanced Edition Hauptwerk AU / VST-plug-in Link werkt kunt u audio streamen naar een externe VST / AU gastheer voor 

het aanbrengen van VST / AU audio-effecten plug-ins, en / of MIDI stroom in Hauptwerk voor MIDI sequencing / compositie.

MacOS de Hauptwerk VST Link wordt volledig ondersteund en getest met de volgende VST hosts: 

• Steinberg Cubase 10. x ( 64-bits). ( 2)Steinberg Cubase 10. x ( 64-bits). ( 2)Steinberg Cubase 10. x ( 64-bits). ( 2)Steinberg Cubase 10. x ( 64-bits). ( 2)

• Cockos Reaper 5.9 x ( 64-bits). Cockos Reaper 5.9 x ( 64-bits). Cockos Reaper 5.9 x ( 64-bits). 

MacOS de Hauptwerk AU Link wordt volledig ondersteund en getest met de volgende Audio Unit hosts: 

• Apple Logic Studio Pro X 10.4. x (1) (2)Apple Logic Studio Pro X 10.4. x (1) (2)

• Apple Garage Band 10.3. x (1) (2)Apple Garage Band 10.3. x (1) (2)

• Cockos Reaper 5.9 x ( 64-bits). Cockos Reaper 5.9 x ( 64-bits). Cockos Reaper 5.9 x ( 64-bits). 

Op Windows het Hauptwerk VST Link wordt volledig ondersteund en getest met de volgende VST hosts: 

• Steinberg Cubase 10. x ( 64-bits). ( 2)Steinberg Cubase 10. x ( 64-bits). ( 2)Steinberg Cubase 10. x ( 64-bits). ( 2)Steinberg Cubase 10. x ( 64-bits). ( 2)

• Cockos Reaper 5.9 x ( 64-bits). Cockos Reaper 5.9 x ( 64-bits). Cockos Reaper 5.9 x ( 64-bits). 

(1) Dit systeem ondersteunt geen MIDI uitgangssignaal van plug-ins van deze soort (VST / AU), dus kan niet worden gebruikt voor MIDI-uitgang nemen gestreamd rechtstreeks uit Hauptwerk via de 

Hauptwerk VST / AU link. Als u wilt om dat te doen (wat ongebruikelijk is), dan plaats je nodig hebt om een virtuele MIDI-kabel gebruiken om Hauptwerk verbinding met de host.

(2) Deze host ondersteunt geen MIDI sys-ex met plug-ins van dit type (VST / AU). Als u dat wilt doen, dan plaats je nodig hebt om een virtuele MIDI-kabel gebruiken om Hauptwerk verbinding 

met de host.

(The Hauptwerk VST / AU Links moeten in beginsel verenigbaar is met de meeste andere VST en Audio Unit gastheren, maar we zullen alleen ondersteuning op hen voor problemen die kunnen worden 

gereproduceerd op één van onze belangrijkste ondersteund gastheren.) 

Houdt u er rekening mee dat we niet ondersteuning bij het gebruik of configureren VST en Audio Unit gastheren, plug-ins, of MIDI sequencers, buiten de informatie in deze gids en op onze website 

informatie kunnen verschaffen. 

Andere MIDI sequencer software 

In principe moet elke MIDI sequencer software compatibel zijn met Hauptwerk zijn. Een 'virtuele MIDI-kabel', of een fysieke MIDI-kabel en de bijbehorende extra MIDI-poorten, 

zijn verplicht om Hauptwerk te sluiten op een niet-VST / AU MIDI-sequencer die op dezelfde.

MacOS omvat virtuele MIDI-kabel functionaliteit native, genaamd de 'IAC Driver', maar het is standaard uitgeschakeld. Indien u wenst te gebruiken, Navigeer naar

/ Applications / Utilities / Audio MIDI-configuratie, kiezen Toon MIDI-venster van zijn Venster menu, dubbel-klik op de IAC Driver pictogram, ervoor zorgen dat zijn / Applications / Utilities / Audio MIDI-configuratie, kiezen Toon MIDI-venster van zijn Venster menu, dubbel-klik op de IAC Driver pictogram, ervoor zorgen dat zijn / Applications / Utilities / Audio MIDI-configuratie, kiezen Toon MIDI-venster van zijn Venster menu, dubbel-klik op de IAC Driver pictogram, ervoor zorgen dat zijn / Applications / Utilities / Audio MIDI-configuratie, kiezen Toon MIDI-venster van zijn Venster menu, dubbel-klik op de IAC Driver pictogram, ervoor zorgen dat zijn / Applications / Utilities / Audio MIDI-configuratie, kiezen Toon MIDI-venster van zijn Venster menu, dubbel-klik op de IAC Driver pictogram, ervoor zorgen dat zijn / Applications / Utilities / Audio MIDI-configuratie, kiezen Toon MIDI-venster van zijn Venster menu, dubbel-klik op de IAC Driver pictogram, ervoor zorgen dat zijn / Applications / Utilities / Audio MIDI-configuratie, kiezen Toon MIDI-venster van zijn Venster menu, dubbel-klik op de IAC Driver pictogram, ervoor zorgen dat zijn / Applications / Utilities / Audio MIDI-configuratie, kiezen Toon MIDI-venster van zijn Venster menu, dubbel-klik op de IAC Driver pictogram, ervoor zorgen dat zijn 

Apparaat is online eigenschap is aangevinkt, klikt u op de Toevoegen knop om het aantal poorten aan ten minste twee te verhogen, en klik vervolgens op Van toepassing zijn en selecteer Audio MIDI Setup | Stoppen Apparaat is online eigenschap is aangevinkt, klikt u op de Toevoegen knop om het aantal poorten aan ten minste twee te verhogen, en klik vervolgens op Van toepassing zijn en selecteer Audio MIDI Setup | Stoppen Apparaat is online eigenschap is aangevinkt, klikt u op de Toevoegen knop om het aantal poorten aan ten minste twee te verhogen, en klik vervolgens op Van toepassing zijn en selecteer Audio MIDI Setup | Stoppen Apparaat is online eigenschap is aangevinkt, klikt u op de Toevoegen knop om het aantal poorten aan ten minste twee te verhogen, en klik vervolgens op Van toepassing zijn en selecteer Audio MIDI Setup | Stoppen Apparaat is online eigenschap is aangevinkt, klikt u op de Toevoegen knop om het aantal poorten aan ten minste twee te verhogen, en klik vervolgens op Van toepassing zijn en selecteer Audio MIDI Setup | Stoppen Apparaat is online eigenschap is aangevinkt, klikt u op de Toevoegen knop om het aantal poorten aan ten minste twee te verhogen, en klik vervolgens op Van toepassing zijn en selecteer Audio MIDI Setup | Stoppen Apparaat is online eigenschap is aangevinkt, klikt u op de Toevoegen knop om het aantal poorten aan ten minste twee te verhogen, en klik vervolgens op Van toepassing zijn en selecteer Audio MIDI Setup | Stoppen 

Audio-MIDI-configuratie in het menu. Audio-MIDI-configuratie in het menu. 

Op Windows-platforms een third-party programma nodig, zoals loopMIDI . Op Windows-platforms een third-party programma nodig, zoals loopMIDI . Op Windows-platforms een third-party programma nodig, zoals loopMIDI . 

Houdt u er rekening mee dat we niet ondersteuning bij het gebruik of configureren VST en Audio Unit gastheren, plug-ins, of MIDI sequencers, buiten de informatie in deze gids en op onze website 

informatie kunnen verschaffen. 

https://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html
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MIDI keyboard, orgel consoles en MIDI-controllers 

Om te spelen Hauptwerk 'live' u ten minste één MIDI keyboard of een MIDI orgel console, plus MIDI-lead (s) nodig zijn om deze aan te sluiten op de computer MIDI interface. Als alternatief 

kunt u een of meer USB-keyboards gebruiken (of u kunt evalueren Hauptwerk gewoon klikken op de toetsen op het scherm). Hauptwerk is ontworpen native verenigbaar met de MIDI 

implementaties in de meeste digitale en elektronische organen, zodat MIDI draw-knoppen, zuigers, zweltreden enzovoort kan Hauptwerk controle en worden bestuurd door Hauptwerk 

wanneer de hardware toelaat en Hauptwerk moet in staat zijn de MIDI-instellingen automatisch te configureren. Zie de MIDI implementatie en Spelen Hauptwerk live vanuit een digitaal wanneer de hardware toelaat en Hauptwerk moet in staat zijn de MIDI-instellingen automatisch te configureren. Zie de MIDI implementatie en Spelen Hauptwerk live vanuit een digitaal wanneer de hardware toelaat en Hauptwerk moet in staat zijn de MIDI-instellingen automatisch te configureren. Zie de MIDI implementatie en Spelen Hauptwerk live vanuit een digitaal wanneer de hardware toelaat en Hauptwerk moet in staat zijn de MIDI-instellingen automatisch te configureren. Zie de MIDI implementatie en Spelen Hauptwerk live vanuit een digitaal 

orgel gedeelten van de gebruikershandleiding voor details over de MIDI implementaties ondersteund door Hauptwerk. orgel gedeelten van de gebruikershandleiding voor details over de MIDI implementaties ondersteund door Hauptwerk. 

Zoals hierboven vermeld, touch-screens zijn zeer populair voor gebruik met Hauptwerk, omdat ze zorgen voor een eenvoudige en effectieve interface om Hauptwerk's stops controle, het vermijden van de 

noodzaak van een MIDI draw-knoppen / tabs, etc. of een complex / duur MIDI apparatuur. Veel Hauptwerk-gebruikers gebruiken MIDI zuiger knoppen combinaties trekker Hauptwerk en touch-screens aan die 

combinaties, dat is zeer eenvoudig te configureren, maar handig voor de prestaties te programmeren. Hauptwerk heeft ingebouwde ondersteuning voor maximaal vier monitoren ( 1), waaronder touch-screens, combinaties, dat is zeer eenvoudig te configureren, maar handig voor de prestaties te programmeren. Hauptwerk heeft ingebouwde ondersteuning voor maximaal vier monitoren ( 1), waaronder touch-screens, combinaties, dat is zeer eenvoudig te configureren, maar handig voor de prestaties te programmeren. Hauptwerk heeft ingebouwde ondersteuning voor maximaal vier monitoren ( 1), waaronder touch-screens, 

waardoor verschillende virtuele consoles moeten voorkomen in afzonderlijke fysieke monitoren. U kunt bijvoorbeeld stop staanders aan weerszijden van uw display MIDI toetsenborden met behulp van twee 

monitoren.

Hauptwerk heeft ook ingebouwde ondersteuning voor Novation Launchpads (in het bijzonder, de 'Launchpad Mark 2' model, en de oorspronkelijke 'Launchpad' mark 1 model), die goed, Hauptwerk heeft ook ingebouwde ondersteuning voor Novation Launchpads (in het bijzonder, de 'Launchpad Mark 2' model, en de oorspronkelijke 'Launchpad' mark 1 model), die goed, Hauptwerk heeft ook ingebouwde ondersteuning voor Novation Launchpads (in het bijzonder, de 'Launchpad Mark 2' model, en de oorspronkelijke 'Launchpad' mark 1 model), die goed, 

populair, net-eenvoudig en handig alternatieven voor touch-screens. Ze hebben een raster van robuuste knoppen met meerkleurige LED's in hen, die Hauptwerk native u tot stop staten en 

functionele groepen te laten zien (door kleur). U kunt elke knop om de stop of zuiger in Hauptwerk voor elke virtuele orgel toewijzen en selecteer de LED kleur die u liever voor elk afzonderlijk. 

Hauptwerk ook ondersteunt native meerdere Launchpad-eenheden, zodat je kon gebruik maken van een voor elke stop deurstijl, bijvoorbeeld.

(1) Ondersteuning voor meerdere monitors is alleen beschikbaar met de Advanced Edition van Hauptwerk. 

Versterkers, luidsprekers en hoofdtelefoons 

Hauptwerk produceert audio-uitgangssignalen via audio-interface van de computer (s). Versterkers en luidsprekers of een hoofdtelefoon wordt dan verplicht om deze signalen om te zetten in 

geluid.

De kwaliteit van de audio-versterkers en luidsprekers is zeer belangrijk; heeft het weinig zin de uitgaven veel geld op een computer en audio-interface en vervolgens met behulp van de computer 

speakers - de resultaten zullen vrijwel zeker teleurstellend. Op zijn minst moet een goede kwaliteit stereo hifi-versterker en een paar luidsprekers worden gebruikt, of een goede kwaliteit 

hifi-hoofdtelefoon. Opname studio monitor speakers zijn meestal goede alternatieven. Voor versterking in grote gebouwen, is het vaak beter om veel kleinere hoogwaardige versterkers en 

luidsprekers dan een paar highpowered degenen hebben.

Hauptwerk staat volledig meerkanaals audio-uitgang ( 1), dus je kunt versterken verschillende orgaansystemen rangen, of delen van rangen, apart als je wilt en hebben een multi-output audio interface. Hauptwerk staat volledig meerkanaals audio-uitgang ( 1), dus je kunt versterken verschillende orgaansystemen rangen, of delen van rangen, apart als je wilt en hebben een multi-output audio interface. Hauptwerk staat volledig meerkanaals audio-uitgang ( 1), dus je kunt versterken verschillende orgaansystemen rangen, of delen van rangen, apart als je wilt en hebben een multi-output audio interface. 

U kunt ook leidingen verspreiden binnen een groep van beschikbare kanalen. Dit maakt een driedimensionaal geluid te creëren en helpt bij sommige soorten vervorming die inherent zijn aan 

luidsprekers te minimaliseren. Meestal is de voorkeurswerkwijze voor amplificatie met droge sample sets gebruikt weerkaatsende ruimten.

(1) Meerkanaalsaudio uitgang alleen bij Advanced Edition Hauptwerk. 

iLok3 / iLok2 dongle en vrije USB-poort, of always-on internetverbinding voor iLok Cloud licentie 

Hauptwerk wordt ofwel onder licentie door middel van een iLok3 / iLok dongle, of via 'iLok Cloud' - u kunt ervoor kiezen om uw licentie (s) om ofwel te activeren, en je kunt vrij licenties 

bewegen tussen hen. Die licentie methoden worden behandeld in de Licensing, edities, en technische ondersteuningbewegen tussen hen. Die licentie methoden worden behandeld in de Licensing, edities, en technische ondersteuning

sectie. 

Als u kiest voor iLok Cloud gebruik dan geen hardware dongle nodig is, maar uw Hauptwerk computer moet een betrouwbare internetverbinding die beschikbaar is de hele tijd dat Hauptwerk 

wordt uitgevoerd hebben. 

Als je in plaats daarvan de voorkeur aan een hardware dongle, of als uw Hauptwerk computer geen betrouwbare heeft always-on Internet-verbinding, dan zul je in plaats daarvan een iLok3 (of iLok2) 

USB-dongle nodig heeft, en een vrije USB-poort waarop om het te hechten. Een iLok dongle is niet inbegrepen bij Hauptwerk, maar iLok3 dongles kan gemakkelijk worden gekocht (zonder licenties in hen) 

van muzikale apparatuur winkels voor een bescheiden prijs. Als u al een iLok3 / iLok2 dongle voor een ander product, dan kunt u ook gebruik maken van dat dongle voor Hauptwerk; licenties voor meerdere 

software producten van verschillende bedrijven naast elkaar kunnen bestaan binnen een bepaalde dongle. Als u een iLok3 / iLok2 dongle gebruiken, en als uw Hauptwerk computer beschikt niet over een 

internetaansluiting helemaal niet, vervolgens af binnen de dongle kan worden bijgewerkt door de dongle om een aparte Internet computer (die de iLok License Manager software heeft geïnstalleerd) 

wanneer dat nodig is tijdelijk te verplaatsen. De dongle kan vrij worden verplaatst tussen de verschillende computers, op voorwaarde dat de dongle naar welke computer Hauptwerk heeft uitgevoerd op het 

moment is bevestigd.

Als u niet over voldoende vrije USB-poorten op uw computer zelf, dan raden we alleen met behulp van goede kwaliteit USB-hubs met speciale voedingen om ervoor te zorgen dat de iLok 

dongle (en alle andere USB-hardware) betrouwbaar functioneert. 

(Houd er rekening mee dat de vorige 'Hauptwerk USB key' HASP dongle die werd gebruikt voor Hauptwerk versies 2-4, niet kan worden gebruikt voor het verlenen van vergunningen deze versie van Hauptwerk, of voor het verlenen van 

vergunningen sample sets.) 

iLok License Manager-software en iLok rekening 

Met het oog op Hauptwerk te gebruiken, moet u de iLok License Manager software is geïnstalleerd, en je moet hebben / maken een iLok rekening. Voor beide van die dingen, kunt u terecht op https://www.ilok.com/Met het oog op Hauptwerk te gebruiken, moet u de iLok License Manager software is geïnstalleerd, en je moet hebben / maken een iLok rekening. Voor beide van die dingen, kunt u terecht op https://www.ilok.com/

. 

https://novationmusic.com/
https://www.ilok.com/
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Adobe Acrobat Reader 

documentatie Hauptwerk is in Adobe PDF-formaat. MacOS en Windows 10 kan PDF-documenten weer te geven native, maar op Windows 7 moet u ervoor zorgen dat u de 

laatste versie van Adobe Acrobat Reader nodig. Het kan worden gedownload van de website van Adobe.

Algemene informatie over hardware en software compatibiliteit 

Belangrijke opmerking 1: Aangezien het niet mogelijk voor ons om te testen met alle combinaties van hardware en software van derden, raden we u aan het testen van Hauptwerk als een Belangrijke opmerking 1: Aangezien het niet mogelijk voor ons om te testen met alle combinaties van hardware en software van derden, raden we u aan het testen van Hauptwerk als een 

evaluatie en / of evaluatie van een kandidaat hardware, met uw systeem alvorens te kopen. 

Belangrijke opmerking 2: Milan Digital Audio maakt het niet of te verkopen computer hardware. We hopen dat u eventuele aanbevelingen geven we nuttig als referentie, maar we kunnen niet Belangrijke opmerking 2: Milan Digital Audio maakt het niet of te verkopen computer hardware. We hopen dat u eventuele aanbevelingen geven we nuttig als referentie, maar we kunnen niet 

garanderen dat een bepaalde combinatie van hardware componenten of drivers zal werken of het uitvoeren van goed samen, ongeacht of een aantal van hen volgen onze aanbevelingen. We vinden het 

jammer dat we niet zorgen voor een aanzienlijke mate van hulp of advies voor computer hardware, voorbij de aanbevelingen in de handleiding en op onze website. Als u hulp of ondersteuning bij het 

bouwen van pc's, met behulp van computers, of het kopen, installeren of gebruiken van pc-componenten nodig hebt, dan moet u ervoor zorgen dat u een support contract met een bedrijf dat die 

ondersteuning kan bieden. Als u overweegt de aanschaf van een computer om Hauptwerk te voeren en je hoeft niet veel ervaring met het bouwen van computers, de diagnose van bestuurder en 

hardware compatibiliteit, enzovoort, dan zouden we aanraden ofwel het kopen van een Apple Mac (Apple Macs moeten betrouwbare prestaties 'out of the box' te geven) of de aanschaf van een PC van 

een bedrijf dat biedt kant-en-klare high-performance PC speciaal ontworpen, getest en ondersteund voor te gebruiken met Hauptwerk. De MIDI hardware sectie op onze website kunnen worden 

gevonden door het bezoeken

www.hauptwerk.com/hardware en lijsten verschillende van dergelijke bedrijven. www.hauptwerk.com/hardware en lijsten verschillende van dergelijke bedrijven. 

https://www.hauptwerk.com/hardware
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Installatie: achtergrondinformatie 

Licenties, iLok License Manager en iLok rekening 

Hauptwerk hetzij gelicentieerd door een iLok3 / iLok dongle of via 'iLok Cloud. Raadpleeg de Licensing, edities, en technische ondersteuning gedeelte voor meer informatie Hauptwerk hetzij gelicentieerd door een iLok3 / iLok dongle of via 'iLok Cloud. Raadpleeg de Licensing, edities, en technische ondersteuning gedeelte voor meer informatie Hauptwerk hetzij gelicentieerd door een iLok3 / iLok dongle of via 'iLok Cloud. Raadpleeg de Licensing, edities, en technische ondersteuning gedeelte voor meer informatie 

voordat u Hauptwerk, en ervoor zorgen dat u de iLok License Manager software is geïnstalleerd, en dat u / maak een iLok-account (zoals behandeld in die sectie, en ook in de Hauptwerk voordat u Hauptwerk, en ervoor zorgen dat u de iLok License Manager software is geïnstalleerd, en dat u / maak een iLok-account (zoals behandeld in die sectie, en ook in de Hauptwerk 

vereisten sectie.) vereisten sectie.) 

Inzicht in de configuraties 

Het is alleen mogelijk om een kopie van Hauptwerk op een bepaalde computer geïnstalleerd (tenzij u meerdere besturingssysteem schijf partities). Als het installatieprogramma detecteert dat Hauptwerk al is 

geïnstalleerd, zal het alleen toestaan die kopie te worden opgewaardeerd of opnieuw geïnstalleerd.

Echter verschillende onafhankelijke Hauptwerk configuraties automatisch geïnstalleerd, zodat elk zijn eigen volledig gescheiden stel configuratie-instellingen in Hauptwerk en via 

verschillende snelkoppelingen / aliassen gestart. Alle instellingen die u wijzigt binnen Hauptwerk in één configuratie heeft geen invloed op de andere drie.

Sample sets, temperamenten, licenties, combinatie sets en organen die zijn gemaakt met de Custom Organ Ontwerp Module worden automatisch gedeeld tussen alle vier. 

De primaire configuratie wordt gestart via het pictogram met de naam ' Hauptwerk' op uw bureaublad (of Windows Start scherm / menu). De anderen worden gelanceerd via de iconen met het label ' Hauptwerk De primaire configuratie wordt gestart via het pictogram met de naam ' Hauptwerk' op uw bureaublad (of Windows Start scherm / menu). De anderen worden gelanceerd via de iconen met het label ' Hauptwerk De primaire configuratie wordt gestart via het pictogram met de naam ' Hauptwerk' op uw bureaublad (of Windows Start scherm / menu). De anderen worden gelanceerd via de iconen met het label ' Hauptwerk De primaire configuratie wordt gestart via het pictogram met de naam ' Hauptwerk' op uw bureaublad (of Windows Start scherm / menu). De anderen worden gelanceerd via de iconen met het label ' Hauptwerk 

(alt config 1)'( afkorting van 'alternatieve configuratie 1') tot ' Hauptwerk (alt config 3)' op uw bureaublad (of Windows Start scherm / menu). (alt config 1)'( afkorting van 'alternatieve configuratie 1') tot ' Hauptwerk (alt config 3)' op uw bureaublad (of Windows Start scherm / menu). (alt config 1)'( afkorting van 'alternatieve configuratie 1') tot ' Hauptwerk (alt config 3)' op uw bureaublad (of Windows Start scherm / menu). (alt config 1)'( afkorting van 'alternatieve configuratie 1') tot ' Hauptwerk (alt config 3)' op uw bureaublad (of Windows Start scherm / menu). 

De vier configuraties zijn identiek en volledig uitwisselbaar (behalve dat de instellingen onafhankelijk). Zo wilt u misschien de belangrijkste Hauptwerk configuratie voor de normale 

weergave te gebruiken, en een ander (zoals 'alt config 1') voor het testen van verschillende instellingen (zoals uiten in de Hauptwerk Advanced Edition), zonder dat de instellingen 

in uw 'main ' configuratie.

Het kopiëren van instellingen tussen configuraties 

U kunt de instellingen tussen de configuraties kopiëren als u gebruikend inheemse backup Hauptwerk's / restore functionaliteit later in deze handleiding behandeld. De back-up / restore functionaliteit 

kunt u ook uw instellingen, orgel combinaties en gegevens van andere 'gebruiker' van de ene computer (of besturingssysteem schijf partitie) kopiëren naar een andere.

Planning installatielocaties 

Tijdens de installatie is het mogelijk om te kiezen voor verschillende groepen van bestanden Hauptwerk's te installeren in verschillende locaties. De bestanden worden gegroepeerd op basis van hun 

grootte en back-up-eisen.

Er zijn twee 'installatie sets' van waaruit u kunt kiezen tijdens de installatie zal zijn: Standaard en Aangepast.Er zijn twee 'installatie sets' van waaruit u kunt kiezen tijdens de installatie zal zijn: Standaard en Aangepast.Er zijn twee 'installatie sets' van waaruit u kunt kiezen tijdens de installatie zal zijn: Standaard en Aangepast.Er zijn twee 'installatie sets' van waaruit u kunt kiezen tijdens de installatie zal zijn: Standaard en Aangepast.

De Standaard set installeert alle bestanden in standaard mappen op de belangrijkste schijf van uw computer, en wordt aanbevolen voor de meeste mensen, vooral als u slechts één schijf in de computer is De Standaard set installeert alle bestanden in standaard mappen op de belangrijkste schijf van uw computer, en wordt aanbevolen voor de meeste mensen, vooral als u slechts één schijf in de computer is De Standaard set installeert alle bestanden in standaard mappen op de belangrijkste schijf van uw computer, en wordt aanbevolen voor de meeste mensen, vooral als u slechts één schijf in de computer is 

geïnstalleerd. 

MacOS, de optie Standard installeert de Hauptwerk software zelf in / Applications / Hauptwerk Virtual Pipe Organ en alle gegevens bestanden in een MacOS, de optie Standard installeert de Hauptwerk software zelf in / Applications / Hauptwerk Virtual Pipe Organ en alle gegevens bestanden in een MacOS, de optie Standard installeert de Hauptwerk software zelf in / Applications / Hauptwerk Virtual Pipe Organ en alle gegevens bestanden in een 

Hauptwerk map binnen thuismap uw computer account. Op Windows, de standaard optie installeert de Hauptwerk software in \ Program Files \ Hauptwerk Virtual Pipe Hauptwerk map binnen thuismap uw computer account. Op Windows, de standaard optie installeert de Hauptwerk software in \ Program Files \ Hauptwerk Virtual Pipe Hauptwerk map binnen thuismap uw computer account. Op Windows, de standaard optie installeert de Hauptwerk software in \ Program Files \ Hauptwerk Virtual Pipe 

Organ en alle gegevens bestanden in een Hauptwerk map binnen thuismap uw computer account. Organ en alle gegevens bestanden in een Hauptwerk map binnen thuismap uw computer account. Organ en alle gegevens bestanden in een Hauptwerk map binnen thuismap uw computer account. Organ en alle gegevens bestanden in een Hauptwerk map binnen thuismap uw computer account. 

Het is de gewoonte optie die het databestand groepen maakt het mogelijk om te worden geïnstalleerd om afzonderlijke locaties, en u kunt wensen om deze optie te kiezen als u een ervaren Het is de gewoonte optie die het databestand groepen maakt het mogelijk om te worden geïnstalleerd om afzonderlijke locaties, en u kunt wensen om deze optie te kiezen als u een ervaren Het is de gewoonte optie die het databestand groepen maakt het mogelijk om te worden geïnstalleerd om afzonderlijke locaties, en u kunt wensen om deze optie te kiezen als u een ervaren 

computergebruiker en hebben meer dan één station of meer dan één RAID-array, waarover u wilt toegang optimaliseren rijden of ruimtegebruik. Als u besluit dat u de aangepaste installatie 

set te gebruiken, moet u plannen hoe u lay-out van de mappen voordat u de installateur. Als u een nieuwe computer bouwen, kunt u de lay-out van het bestand systemen of RAID arrays in dit 

stadium. Zodra Hauptwerk is geïnstalleerd, kan de installatie locaties niet worden gewijzigd zonder opnieuw running Hauptwerk de installateur.
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De groepen van bestanden, waarvan de installatie mappen kunnen worden ingesteld, zijn: 

• Gebruikersgegevens. Bestanden en mappen met uw instellingen, orgel combinaties en andere gebruikersgegevens. Betrouwbare opslag worden gebruikt. inheemse backup / restore Gebruikersgegevens. Bestanden en mappen met uw instellingen, orgel combinaties en andere gebruikersgegevens. Betrouwbare opslag worden gebruikt. inheemse backup / restore 

functionaliteit Hauptwerk kan worden gebruikt om een back-up regelmatig. Aanbevolen maat voor de groei: 1 - 2 GB.

• Voorbeeldsets en onderdelen. Organen, sample data, temperament bestanden, impulse response reverbs en andere gedeelde installeerbare componenten. Plaats deze map op een Voorbeeldsets en onderdelen. Organen, sample data, temperament bestanden, impulse response reverbs en andere gedeelde installeerbare componenten. Plaats deze map op een 

groot station. Opslag hoeft niet veilig zijn, omdat alle gegevens opnieuw geïnstalleerd kan worden. Aanbevolen maat voor de groei: 5-400 GB.

• Interne werking van gegevens. En analyse zijn plaats bij het eerste virtuele orgaan wordt geplaatst. De resulterende gegevens worden opgeslagen in een 'steekproefset datacache' Interne werking van gegevens. En analyse zijn plaats bij het eerste virtuele orgaan wordt geplaatst. De resulterende gegevens worden opgeslagen in een 'steekproefset datacache' 

voor het virtuele orgaan in deze map zodat het veel sneller vervolgens kan laden. Idealiter zouden deze bestanden op een grote, snelle rit naar orgel laadtijden een minimum beperkt 

blijven. Opslag hoeft niet veilig zijn, omdat alle gegevens kunnen worden geregenereerd. Een SSD, of snelle RAID-array, is ideaal. Aanbevolen maat voor de groei: 5-200 GB.

Belangrijk: Je moet nooit voor kiezen om het even welke die installatie mappen in speciale mappen van het besturingssysteem van de computer, zoals in te zetten Belangrijk: Je moet nooit voor kiezen om het even welke die installatie mappen in speciale mappen van het besturingssysteem van de computer, zoals in te zetten 

C: \ Program Files, C: \ Windows, / Applications, / System of / Bibliotheek, anders zou je voorkomen Hauptwerk en de installateur van het zijn in de toekomst goed te laten werken. Tenzij u specifiek C: \ Program Files, C: \ Windows, / Applications, / System of / Bibliotheek, anders zou je voorkomen Hauptwerk en de installateur van het zijn in de toekomst goed te laten werken. Tenzij u specifiek C: \ Program Files, C: \ Windows, / Applications, / System of / Bibliotheek, anders zou je voorkomen Hauptwerk en de installateur van het zijn in de toekomst goed te laten werken. Tenzij u specifiek C: \ Program Files, C: \ Windows, / Applications, / System of / Bibliotheek, anders zou je voorkomen Hauptwerk en de installateur van het zijn in de toekomst goed te laten werken. Tenzij u specifiek C: \ Program Files, C: \ Windows, / Applications, / System of / Bibliotheek, anders zou je voorkomen Hauptwerk en de installateur van het zijn in de toekomst goed te laten werken. Tenzij u specifiek C: \ Program Files, C: \ Windows, / Applications, / System of / Bibliotheek, anders zou je voorkomen Hauptwerk en de installateur van het zijn in de toekomst goed te laten werken. Tenzij u specifiek 

wenst te mappen Hauptwerk te plaatsen op aparte schijven, adviseren wij de Hauptwerk installatiemappen op hun standaardwaarden verlaten. Zorg er ook voor dat uw computer account is 

toegestaan om te schrijven naar alle aangepaste mappen die u zou kunnen kiezen, anders installatie kan mislukken.

Op alleen Windows, voor zowel eenvoudige en aangepaste installatie sets, je moet ook een map waarin de VST plug-ins worden geïnstalleerd. Als u een VST host-programma, zoals Steinberg 

Cubase of Cuckos Reaper gebruikt, kunt u desgewenst de speciale VST plug-ins te selecteren map die wordt gebruikt door de host-programma. Als u niet beschikt over een VST 

host-programma hebben, laat u het installatie-optie in de standaard en de installateur Hauptwerk zal de plug-ins op een geschikte standaard locatie te installeren.

(Merk op dat de installateur plaatst alle bestanden voor een bepaalde groep binnen een submap van de map die u voor de groep, toepasselijke naam voor de groep te selecteren. Bijvoorbeeld, een sub-map met 

de naam HauptwerkUserData zal worden gemaakt voor de gebruiker gegevensbestanden binnen de map die u selecteert voor de gebruiker gegevensbestanden groep. de VST plug-ins map is een uitzondering, 

dat de VST plug-ins direct in de map die u selecteert, worden geïnstalleerd.) 

Meerdere computer accounts 

Belangrijk: Als uw computer meer dan één computer-account, dan kunt u ervoor zorgen dat u altijd gebruik maken van dezelfde account voor het uitvoeren van Hauptwerk die je doet / deed bij het installeren Belangrijk: Als uw computer meer dan één computer-account, dan kunt u ervoor zorgen dat u altijd gebruik maken van dezelfde account voor het uitvoeren van Hauptwerk die je doet / deed bij het installeren 

/ upgraden, anders bestanden en mappen kan niet worden gevonden, en / of bestanden / mappen toestemmingen zou kunnen verhinderen Hauptwerk of de installateur van de mogelijkheid om correct. 

In bijzondere gevallen waarin u zou kunnen hebben meer complexe multi-user configuratie of veiligheidseisen, bijvoorbeeld in een school of muziek universiteit, neem dan gerust contact 

Milan Digital Audio om uw installatie wensen te bespreken. 
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Het installeren van Hauptwerk 

Deze instructies gelden wanneer je Hauptwerk op een computer voor de eerste keer te installeren. Als u al Hauptwerk versie 2 of hoger op de computer hebt geïnstalleerd, dan kunt u in plaats 

daarvan zien de Upgraden of opnieuw installeren van Hauptwerk sectie. daarvan zien de Upgraden of opnieuw installeren van Hauptwerk sectie. daarvan zien de Upgraden of opnieuw installeren van Hauptwerk sectie. 

Merk op dat u niet hoeft te opnieuw te installeren Hauptwerk als u eerder hebt gebruikt deze versie van Hauptwerk als een evaluatie en dan vervolgens een licentie voor Hauptwerk te kopen; gewoon 

gebruik maken van licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om uw nieuwe licentie te activeren, dan herlancering Hauptwerk. gebruik maken van licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om uw nieuwe licentie te activeren, dan herlancering Hauptwerk. gebruik maken van licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om uw nieuwe licentie te activeren, dan herlancering Hauptwerk. 

Installatie stappen op een Apple Mac-computer 

Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare MacOS updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare MacOS updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare MacOS updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare MacOS updates zijn toegepast. 

Stap 2. Zorg ervoor dat uw audio- en MIDI-interface hardware op de computer is aangesloten, ingeschakeld en dat u de meest recente drivers zijn beschikbaar op de fabrikant (s) hebt Stap 2. Zorg ervoor dat uw audio- en MIDI-interface hardware op de computer is aangesloten, ingeschakeld en dat u de meest recente drivers zijn beschikbaar op de fabrikant (s) hebt 

geïnstalleerd. 

Stap 3. Zorg ervoor dat u bent ingelogd op MacOS met een computer die over beheerdersrechten heeft (zoals de standaard computer account). Zo niet, dan afmelden en meld u weer met behulp Stap 3. Zorg ervoor dat u bent ingelogd op MacOS met een computer die over beheerdersrechten heeft (zoals de standaard computer account). Zo niet, dan afmelden en meld u weer met behulp 

van een dergelijke rekening. (In de toekomst, zodra Hauptwerk is geïnstalleerd, dan kunt u altijd voor zorgen dat u inlogt op uw computer met hetzelfde account als je wilt Hauptwerk zelf uit te 

voeren.)

Stap 4. Als u de installatie Hauptwerk van fysieke media, gebruik dan Finder om te navigeren naar de map Mac-installatie op. Als u daarentegen Hauptwerk, navigeren gedownload Stap 4. Als u de installatie Hauptwerk van fysieke media, gebruik dan Finder om te navigeren naar de map Mac-installatie op. Als u daarentegen Hauptwerk, navigeren gedownload 

naar je gedownloade bestand (standaard, zal het zijn geplaatst op uw bureaublad of in je downloads map). naar je gedownloade bestand (standaard, zal het zijn geplaatst op uw bureaublad of in je downloads map). naar je gedownloade bestand (standaard, zal het zijn geplaatst op uw bureaublad of in je downloads map). 

Stap 5. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ...). Gelieve niet overslaan (belangrijk) verificatie podium. Als een checksum of Stap 5. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ...). Gelieve niet overslaan (belangrijk) verificatie podium. Als een checksum of Stap 5. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ...). Gelieve niet overslaan (belangrijk) verificatie podium. Als een checksum of Stap 5. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ...). Gelieve niet overslaan (belangrijk) verificatie podium. Als een checksum of 

andere fouten worden gerapporteerd, en je Hauptwerk had gedownload, probeer dan opnieuw te downloaden. Als er fouten worden gemeld en u installeert vanaf fysieke media, 

controleer dan de media voor schade, en neem contact op Hauptwerk leverancier voor een vervanging indien nodig.

Stap 6. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ...) die verschijnt in het venster van de disk image's, de lancering van de installateur Hauptwerk's. Volg Stap 6. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ...) die verschijnt in het venster van de disk image's, de lancering van de installateur Hauptwerk's. Volg Stap 6. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ...) die verschijnt in het venster van de disk image's, de lancering van de installateur Hauptwerk's. Volg Stap 6. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ...) die verschijnt in het venster van de disk image's, de lancering van de installateur Hauptwerk's. Volg 

daarna de instructies van het installatieprogramma om de installatie te voltooien.

Stap 7. Als u een licentie voor Hauptwerk en de wens om het te gebruiken via een iLok3 / iLok2 dongle hebt gekocht, zorg er dan voor dat de dongle op uw computer naar een vrije USB-poort Stap 7. Als u een licentie voor Hauptwerk en de wens om het te gebruiken via een iLok3 / iLok2 dongle hebt gekocht, zorg er dan voor dat de dongle op uw computer naar een vrije USB-poort 

is aangesloten. 

Stap 8 (aanbevolen). Reboot de computer, back log dan in dezelfde computer account die u gebruikt bij het installeren van Hauptwerk. Stap 8 (aanbevolen). Reboot de computer, back log dan in dezelfde computer account die u gebruikt bij het installeren van Hauptwerk. 

Stap 8. Zoals besproken in de Hauptwerk vereisten , Zorg ervoor dat u iLok License Manager hebt geïnstalleerd, en dat je / maak een iLok rekening. Voor beide van die dingen, Stap 8. Zoals besproken in de Hauptwerk vereisten , Zorg ervoor dat u iLok License Manager hebt geïnstalleerd, en dat je / maak een iLok rekening. Voor beide van die dingen, Stap 8. Zoals besproken in de Hauptwerk vereisten , Zorg ervoor dat u iLok License Manager hebt geïnstalleerd, en dat je / maak een iLok rekening. Voor beide van die dingen, Stap 8. Zoals besproken in de Hauptwerk vereisten , Zorg ervoor dat u iLok License Manager hebt geïnstalleerd, en dat je / maak een iLok rekening. Voor beide van die dingen, 

kunt u terecht op https://www.ilok.com/ . kunt u terecht op https://www.ilok.com/ . kunt u terecht op https://www.ilok.com/ . 

Stap 9. Als u een licentie voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Stap 9. Als u een licentie voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Stap 9. Als u een licentie voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Stap 9. Als u een licentie voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License 

Manager om de activeringscode in te voeren die u consumptieaardappelen verzonden wanneer u de licentie gekocht. (Als alternatief, indien van toepassing, Hauptwerk vraagt u om de activeringscode 

wanneer u voor het eerst start Hauptwerk te voeren zijn.)

Hauptwerk is nu klaar voor gebruik. Gelieve volgen nu de Sectie III: Quick start sectie in deze handleiding te gaan gebruiken. Merk op dat de eerste keer dat je Hauptwerk start het zal Hauptwerk is nu klaar voor gebruik. Gelieve volgen nu de Sectie III: Quick start sectie in deze handleiding te gaan gebruiken. Merk op dat de eerste keer dat je Hauptwerk start het zal Hauptwerk is nu klaar voor gebruik. Gelieve volgen nu de Sectie III: Quick start sectie in deze handleiding te gaan gebruiken. Merk op dat de eerste keer dat je Hauptwerk start het zal 

automatisch de St. Anne's orgel installeren, die een paar minuten kan duren.

https://www.ilok.com/
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Installatie stappen op Windows Installatie stappen op Windows 

Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare Windows-updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare Windows-updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare Windows-updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare Windows-updates zijn toegepast. 

Stap 2. (Optioneel, voor computer experts): Vooral met de recente Windows 10-versies, het uitschakelen van Windows' pagina-bestand, kunt organen sneller te laden en lossen veel sneller. Echter, dit Stap 2. (Optioneel, voor computer experts): Vooral met de recente Windows 10-versies, het uitschakelen van Windows' pagina-bestand, kunt organen sneller te laden en lossen veel sneller. Echter, dit Stap 2. (Optioneel, voor computer experts): Vooral met de recente Windows 10-versies, het uitschakelen van Windows' pagina-bestand, kunt organen sneller te laden en lossen veel sneller. Echter, dit 

te doen wordt voorkomen dat Windows en andere toepassingen van de mogelijkheid om meer (virtuele) geheugen gebruiken dan je pc eigenlijk RAM, dus zou kunnen opleveren voor de prestaties van de 

computer wanneer het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan Hauptwerk doel. Dus als uw pc is uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt voor Hauptwerk, of als je genoeg RAM, zou u de pagina 

Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik 

Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd

tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.

Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. 

Stap 3. Zorg ervoor dat uw audio- en MIDI-interface hardware op de computer is aangesloten, ingeschakeld en dat u de meest recente drivers zijn beschikbaar op de fabrikant (s) hebt Stap 3. Zorg ervoor dat uw audio- en MIDI-interface hardware op de computer is aangesloten, ingeschakeld en dat u de meest recente drivers zijn beschikbaar op de fabrikant (s) hebt 

geïnstalleerd. 

Stap 4. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij Windows met een computer die over beheerdersrechten (zoals de standaard computer-account) heeft. Zo niet, dan afmelden en meld u weer met Stap 4. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij Windows met een computer die over beheerdersrechten (zoals de standaard computer-account) heeft. Zo niet, dan afmelden en meld u weer met 

behulp van een dergelijke rekening. (In de toekomst, zodra Hauptwerk is geïnstalleerd, dan kunt u altijd voor zorgen dat u inlogt op uw computer met hetzelfde account als je wilt Hauptwerk zelf uit 

te voeren.)

Stap 5. Als u de installatie Hauptwerk van fysieke media, gebruik dan File Explorer (Windows Verkenner) om te navigeren naar de map Windows / PC-installatie op. Als u Stap 5. Als u de installatie Hauptwerk van fysieke media, gebruik dan File Explorer (Windows Verkenner) om te navigeren naar de map Windows / PC-installatie op. Als u 

daarentegen gedownload Hauptwerk, ga naar je gedownloade bestand.

Stap 6. In File Explorer (Windows Verkenner), dubbel-klik op de Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ...). Als een checksum of andere fouten worden gerapporteerd, en je Stap 6. In File Explorer (Windows Verkenner), dubbel-klik op de Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ...). Als een checksum of andere fouten worden gerapporteerd, en je Stap 6. In File Explorer (Windows Verkenner), dubbel-klik op de Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ...). Als een checksum of andere fouten worden gerapporteerd, en je Stap 6. In File Explorer (Windows Verkenner), dubbel-klik op de Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ...). Als een checksum of andere fouten worden gerapporteerd, en je 

Hauptwerk had gedownload, probeer dan opnieuw te downloaden. Als er fouten worden gemeld en u installeert vanaf fysieke media, controleer dan de media voor schade, en neem 

contact op Hauptwerk leverancier voor een vervanging indien nodig.

Stap 7. Zodra het hoofdscherm van de installatie scherm is verschenen, volgt u de instructies van het installatieprogramma om de installatie te voltooien. Stap 7. Zodra het hoofdscherm van de installatie scherm is verschenen, volgt u de instructies van het installatieprogramma om de installatie te voltooien. 

Stap 8. Als u een licentie voor Hauptwerk en de wens om het te gebruiken via een iLok3 / iLok2 dongle hebt gekocht, zorg er dan voor dat de dongle op uw computer naar een vrije USB-poort Stap 8. Als u een licentie voor Hauptwerk en de wens om het te gebruiken via een iLok3 / iLok2 dongle hebt gekocht, zorg er dan voor dat de dongle op uw computer naar een vrije USB-poort 

is aangesloten. 

Stap 9 (aanbevolen). Reboot de computer, back log dan in dezelfde computer account die u gebruikt bij het installeren van Hauptwerk.Stap 9 (aanbevolen). Reboot de computer, back log dan in dezelfde computer account die u gebruikt bij het installeren van Hauptwerk.

Stap 10 (optioneel). Als uw computer harde schijven (in tegenstelling tot SSD's), raden we de-fragmentatie van hen, die aanzienlijk kunnen verminderen de tijd die nodig is om de belasting organen in Stap 10 (optioneel). Als uw computer harde schijven (in tegenstelling tot SSD's), raden we de-fragmentatie van hen, die aanzienlijk kunnen verminderen de tijd die nodig is om de belasting organen in 

Hauptwerk. In File Explorer (Windows Verkenner) met de rechtermuisknop op het pictogram van de harde schijf en selecteer

eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u 

kunt dit te laten lopen 's nachts. Je kunt dit later doen als u verkiest.

Stap 11. Zoals besproken in de Hauptwerk vereisten , Zorg ervoor dat u iLok License Manager hebt geïnstalleerd, en dat je / maak een iLok rekening. Voor beide van die dingen, Stap 11. Zoals besproken in de Hauptwerk vereisten , Zorg ervoor dat u iLok License Manager hebt geïnstalleerd, en dat je / maak een iLok rekening. Voor beide van die dingen, Stap 11. Zoals besproken in de Hauptwerk vereisten , Zorg ervoor dat u iLok License Manager hebt geïnstalleerd, en dat je / maak een iLok rekening. Voor beide van die dingen, Stap 11. Zoals besproken in de Hauptwerk vereisten , Zorg ervoor dat u iLok License Manager hebt geïnstalleerd, en dat je / maak een iLok rekening. Voor beide van die dingen, 

kunt u terecht op https://www.ilok.com/ . kunt u terecht op https://www.ilok.com/ . kunt u terecht op https://www.ilok.com/ . 

Stap 12. Als u een licentie voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok Stap 12. Als u een licentie voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok Stap 12. Als u een licentie voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok Stap 12. Als u een licentie voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok 

License Manager om de activeringscode te voeren dat je verzonden wanneer u de licentie gekocht. (Als alternatief, indien van toepassing, Hauptwerk vraagt u om de activeringscode wanneer u 

voor het eerst start Hauptwerk te voeren zijn.)

Hauptwerk is nu klaar voor gebruik. Gelieve volgen nu de Sectie III: Quick start sectie in deze handleiding te gaan gebruiken. Merk op dat de eerste keer dat je Hauptwerk start het zal Hauptwerk is nu klaar voor gebruik. Gelieve volgen nu de Sectie III: Quick start sectie in deze handleiding te gaan gebruiken. Merk op dat de eerste keer dat je Hauptwerk start het zal Hauptwerk is nu klaar voor gebruik. Gelieve volgen nu de Sectie III: Quick start sectie in deze handleiding te gaan gebruiken. Merk op dat de eerste keer dat je Hauptwerk start het zal 

automatisch de St. Anne's orgel installeren, die een paar minuten kan duren.

https://www.ilok.com/
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Upgraden of opnieuw installeren van Hauptwerk 

Deze instructies zijn van toepassing als u al Hauptwerk versie 2 of hoger op uw computer geïnstalleerd. Zo niet, dan kunt u in plaats daarvan zien de

Het installeren van Hauptwerk sectie. U kunt de versie die momenteel geïnstalleerd door te selecteren controleren Help / Hauptwerk | over Hauptwerk uit het menu Hauptwerk. Het installeren van Hauptwerk sectie. U kunt de versie die momenteel geïnstalleerd door te selecteren controleren Help / Hauptwerk | over Hauptwerk uit het menu Hauptwerk. Het installeren van Hauptwerk sectie. U kunt de versie die momenteel geïnstalleerd door te selecteren controleren Help / Hauptwerk | over Hauptwerk uit het menu Hauptwerk. Het installeren van Hauptwerk sectie. U kunt de versie die momenteel geïnstalleerd door te selecteren controleren Help / Hauptwerk | over Hauptwerk uit het menu Hauptwerk. 

Merk op dat u niet hoeft te opnieuw te installeren Hauptwerk als u eerder hebt gebruikt deze versie van Hauptwerk als een evaluatie en dan vervolgens een licentie voor Hauptwerk te kopen; gewoon 

gebruik maken van licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om uw nieuwe licentie te activeren, dan herlancering Hauptwerk. gebruik maken van licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om uw nieuwe licentie te activeren, dan herlancering Hauptwerk. gebruik maken van licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om uw nieuwe licentie te activeren, dan herlancering Hauptwerk. 

Het is alleen mogelijk om een kopie van Hauptwerk op een bepaalde computer geïnstalleerd. Als het installatieprogramma detecteert dat Hauptwerk al is geïnstalleerd, zal het alleen toestaan die kopie te worden opgewaardeerd of 

opnieuw geïnstalleerd.

Geen instellingen of geïnstalleerde onderdelen (organen, temperamenten, licenties, impulse response reverbs, enz.) Moet worden verloren door upgraden of opnieuw te installeren. Echter, het is een goede 

gewoonte om een back-up van uw Hauptwerk instellingen maken gebruik van bestand | Backup ... in uw bestaande versie van Hauptwerk voordat een upgrade. We raden u aan een kopie van de back-up op gewoonte om een back-up van uw Hauptwerk instellingen maken gebruik van bestand | Backup ... in uw bestaande versie van Hauptwerk voordat een upgrade. We raden u aan een kopie van de back-up op gewoonte om een back-up van uw Hauptwerk instellingen maken gebruik van bestand | Backup ... in uw bestaande versie van Hauptwerk voordat een upgrade. We raden u aan een kopie van de back-up op 

verwijderbare media (zoals een USB-stick) en veilig houden van het. Wees heel voorzichtig om geen mappen Hauptwerk verplaatsen, anders wordt uw Hauptwerk installatie zal worden gebroken.

Houd er rekening mee dat het langer kan duren voordat elk orgaan de eerste keer (pas) na een aantal upgrades te laden, omdat de sample set data caches moeten worden geregenereerd voor een aantal nieuwe versies 

(niet alle). 

Belangrijke opmerking 1: Als uw licentie is voor versies 2-4 en u niet uw licentie upgraden naar versie 5 en activeren van de licentie in iLok License Manager voor het installeren, dan Hauptwerk keert terug Belangrijke opmerking 1: Als uw licentie is voor versies 2-4 en u niet uw licentie upgraden naar versie 5 en activeren van de licentie in iLok License Manager voor het installeren, dan Hauptwerk keert terug 

naar lopen in de evaluatie-modus, maar kunt u de licentie-upgrade te activeren op elk gewenst moment (via iLok License Manager licenties | inwisselen Activation Code) om de volledige licentie functionaliteit naar lopen in de evaluatie-modus, maar kunt u de licentie-upgrade te activeren op elk gewenst moment (via iLok License Manager licenties | inwisselen Activation Code) om de volledige licentie functionaliteit naar lopen in de evaluatie-modus, maar kunt u de licentie-upgrade te activeren op elk gewenst moment (via iLok License Manager licenties | inwisselen Activation Code) om de volledige licentie functionaliteit 

te herstellen. Een computer kan slechts één versie van Hauptwerk is geïnstalleerd op een bepaald moment (tenzij u meerdere besturingssysteem schijf partities). Zodra een nieuwe versie is geïnstalleerd is 

het niet mogelijk om terug te keren naar een vorige versie zonder un-installatie volledig Hauptwerk (de optie selecteren om alle bestanden te verwijderen) en vervolgens opnieuw installeren van de oudere 

versie, die alle bestaande instellingen zouden vegen. Vandaar dat er geen gemakkelijke manier om terug te keren naar een erkende installatie eenmaal versie 5 is anders geïnstalleerd dan door de aankoop 

van een licentie upgrade.

Belangrijke opmerking 2: De huidige versie van Hauptwerk is niet compatibel direct met kopieerbeveiligde sample sets die zijn gemaakt voor bepaalde uitvoeringen 2-Belangrijke opmerking 2: De huidige versie van Hauptwerk is niet compatibel direct met kopieerbeveiligde sample sets die zijn gemaakt voor bepaalde uitvoeringen 2-

4, dus neem dan contact op met de makers van dergelijke sample sets naar verbeterde versies te verkrijgen indien nodig. Zodra versie 5 is geïnstalleerd, moet u de vervangende versie 

te activeren 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen activeringscode),te activeren 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen activeringscode),

dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, intonatie, en combinaties voor dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, intonatie, en combinaties voor dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, intonatie, en combinaties voor 

die sample sets mag niet verloren gaan in het proces.
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Upgrade / herinstallatie stappen op een Apple Mac-computer 

Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare MacOS updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare MacOS updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare MacOS updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare MacOS updates zijn toegepast. 

Stap 2. Zorg dat ervoor dat de nieuwste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd voor uw audio / MIDI-interface (s). Controleer websites van de fabrikanten voor de nieuwste versies.Stap 2. Zorg dat ervoor dat de nieuwste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd voor uw audio / MIDI-interface (s). Controleer websites van de fabrikanten voor de nieuwste versies.

Stap 3. Zorg ervoor dat u bent ingelogd op MacOS met een computer die over beheerdersrechten heeft (zoals de standaard computer account). Zo niet, dan afmelden en meld u weer met behulp Stap 3. Zorg ervoor dat u bent ingelogd op MacOS met een computer die over beheerdersrechten heeft (zoals de standaard computer account). Zo niet, dan afmelden en meld u weer met behulp 

van een dergelijke rekening. (In de toekomst, zodra Hauptwerk is geïnstalleerd, dan kunt u altijd voor zorgen dat u inlogt op uw computer met hetzelfde account als je wilt Hauptwerk zelf uit te 

voeren.)

Stap 4. Verlaat Hauptwerk, als het momenteel is uitgevoerd op de computer (anders zal het installatieprogramma niet in staat zijn om het goed te upgraden). Stap 4. Verlaat Hauptwerk, als het momenteel is uitgevoerd op de computer (anders zal het installatieprogramma niet in staat zijn om het goed te upgraden). 

Stap 5. Als u de installatie Hauptwerk van fysieke media, gebruik dan Finder om te navigeren naar de map Mac-installatie op. Als u daarentegen Hauptwerk, navigeren gedownload Stap 5. Als u de installatie Hauptwerk van fysieke media, gebruik dan Finder om te navigeren naar de map Mac-installatie op. Als u daarentegen Hauptwerk, navigeren gedownload 

naar je gedownloade bestand (standaard, zal het zijn geplaatst op uw bureaublad of in je downloads map). naar je gedownloade bestand (standaard, zal het zijn geplaatst op uw bureaublad of in je downloads map). naar je gedownloade bestand (standaard, zal het zijn geplaatst op uw bureaublad of in je downloads map). 

Stap 6. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal Stap 6. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal Stap 6. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal Stap 6. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal Stap 6. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal Stap 6. bestand in Finder, dubbelklik op het Hauptwerk beeld installatieschijf op (.dmg) ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal 

uw installatie identiek) te upgraden. Gelieve niet overslaan (belangrijk) verificatie podium. Als een checksum of andere fouten worden gerapporteerd, en je Hauptwerk had 

gedownload, probeer dan opnieuw te downloaden. Als er fouten worden gemeld en u installeert vanaf fysieke media, controleer dan de media voor schade, en neem contact op 

Hauptwerk leverancier voor een vervanging indien nodig.

Stap 7. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal uw installatie identiek te upgraden), Stap 7. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal uw installatie identiek te upgraden), Stap 7. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal uw installatie identiek te upgraden), Stap 7. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal uw installatie identiek te upgraden), Stap 7. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal uw installatie identiek te upgraden), Stap 7. Dubbelklik op het Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ..., afhankelijk van uw media / download - waaruit zal uw installatie identiek te upgraden), 

die verschijnt in het venster van de disk image's, de lancering van de installateur Hauptwerk's. Volg daarna de instructies van het installatieprogramma om de installatie te voltooien.

Stap 8. Als u een licentie voor Hauptwerk en de wens om het te gebruiken via een iLok3 / iLok2 dongle hebt gekocht, zorg er dan voor dat de dongle op uw computer naar een vrije USB-poort Stap 8. Als u een licentie voor Hauptwerk en de wens om het te gebruiken via een iLok3 / iLok2 dongle hebt gekocht, zorg er dan voor dat de dongle op uw computer naar een vrije USB-poort 

is aangesloten. 

Stap 9 (aanbevolen). Reboot de computer, back log dan in dezelfde computer account die u gebruikt bij het installeren van Hauptwerk.Stap 9 (aanbevolen). Reboot de computer, back log dan in dezelfde computer account die u gebruikt bij het installeren van Hauptwerk.

Stap 10. Als u een licentie-upgrade voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik Stap 10. Als u een licentie-upgrade voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik 

licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om de activeringscode te voeren dat je verzonden wanneer u de licentie-upgrade gekocht. (Als alternatief, indien van licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om de activeringscode te voeren dat je verzonden wanneer u de licentie-upgrade gekocht. (Als alternatief, indien van 

toepassing, Hauptwerk vraagt u om de activeringscode wanneer u voor het eerst start Hauptwerk te voeren zijn.)

De huidige versie van Hauptwerk is nu klaar voor gebruik. 

Stap 11. Als u een upgrade van Hauptwerk versie 2-4, activeer dan de vervanging versie 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen Stap 11. Als u een upgrade van Hauptwerk versie 2-4, activeer dan de vervanging versie 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen Stap 11. Als u een upgrade van Hauptwerk versie 2-4, activeer dan de vervanging versie 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen 

activeringscode), dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, activeringscode), dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, activeringscode), dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, activeringscode), dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, 

intonatie, en combinaties voor die sample sets mag niet verloren gaan in het proces.



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

26 Deel II: Installatie 

Upgrade / herinstallatie stappen op Windows 

Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare Windows-updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare Windows-updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare Windows-updates zijn toegepast. Stap 1. Eerste zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de Hauptwerk vereisten En dat alle beschikbare Windows-updates zijn toegepast. 

Stap 2. (Optioneel, voor computer experts): Vooral met de recente Windows 10-versies, het uitschakelen van Windows' pagina-bestand, kunt organen sneller te laden en lossen veel sneller. Echter, dit Stap 2. (Optioneel, voor computer experts): Vooral met de recente Windows 10-versies, het uitschakelen van Windows' pagina-bestand, kunt organen sneller te laden en lossen veel sneller. Echter, dit Stap 2. (Optioneel, voor computer experts): Vooral met de recente Windows 10-versies, het uitschakelen van Windows' pagina-bestand, kunt organen sneller te laden en lossen veel sneller. Echter, dit 

te doen wordt voorkomen dat Windows en andere toepassingen van de mogelijkheid om meer (virtuele) geheugen gebruiken dan je pc eigenlijk RAM, dus zou kunnen opleveren voor de prestaties van de 

computer wanneer het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan Hauptwerk doel. Dus als uw pc is uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt voor Hauptwerk, of als je genoeg RAM, zou u de pagina 

Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat betreft, Klik 

Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderdSysteeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd

tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.tab. Klik Virtueel geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set.

Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. 

Stap 3. Zorg ervoor dat uw audio- en MIDI-interface hardware op de computer is aangesloten, ingeschakeld en dat u de meest recente drivers zijn beschikbaar op de fabrikant (s) hebt Stap 3. Zorg ervoor dat uw audio- en MIDI-interface hardware op de computer is aangesloten, ingeschakeld en dat u de meest recente drivers zijn beschikbaar op de fabrikant (s) hebt 

geïnstalleerd. 

Stap 4. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij Windows met een computer die over beheerdersrechten (zoals de standaard computer-account) heeft. Zo niet, dan afmelden en meld u weer met Stap 4. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij Windows met een computer die over beheerdersrechten (zoals de standaard computer-account) heeft. Zo niet, dan afmelden en meld u weer met 

behulp van een dergelijke rekening. (In de toekomst, zodra Hauptwerk is geïnstalleerd, dan kunt u altijd voor zorgen dat u inlogt op uw computer met hetzelfde account als je wilt Hauptwerk zelf uit 

te voeren.)

Stap 5. Verlaat Hauptwerk, als het momenteel is uitgevoerd op de computer (anders zal het installatieprogramma niet in staat zijn om het goed te upgraden). Stap 5. Verlaat Hauptwerk, als het momenteel is uitgevoerd op de computer (anders zal het installatieprogramma niet in staat zijn om het goed te upgraden). 

Stap 6. Als u de installatie Hauptwerk van fysieke media, gebruik dan File Explorer (Windows Verkenner) om te navigeren naar de map Windows / PC-installatie op. Als u Stap 6. Als u de installatie Hauptwerk van fysieke media, gebruik dan File Explorer (Windows Verkenner) om te navigeren naar de map Windows / PC-installatie op. Als u 

daarentegen gedownload Hauptwerk, ga naar je gedownloade bestand.

Stap 7. In File Explorer (Windows Verkenner), dubbel-klik op de Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ...,Stap 7. In File Explorer (Windows Verkenner), dubbel-klik op de Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ...,Stap 7. In File Explorer (Windows Verkenner), dubbel-klik op de Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ...,Stap 7. In File Explorer (Windows Verkenner), dubbel-klik op de Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ...,Stap 7. In File Explorer (Windows Verkenner), dubbel-klik op de Hauptwerk installatieprogramma ( InstallHauptwerk ... of UpdateHauptwerk ...,

afhankelijk van uw media / download - waaruit zal uw installatie identiek) te upgraden. Als een checksum of andere fouten worden gerapporteerd, en je Hauptwerk had 

gedownload, probeer dan opnieuw te downloaden. Als er fouten worden gemeld en u installeert vanaf fysieke media, controleer dan de media voor schade, en neem contact op 

Hauptwerk leverancier voor een vervanging indien nodig.

Stap 8. Zodra het hoofdscherm van de installatie scherm is verschenen, volgt u de instructies van het installatieprogramma om de installatie te voltooien. Stap 8. Zodra het hoofdscherm van de installatie scherm is verschenen, volgt u de instructies van het installatieprogramma om de installatie te voltooien. 

Stap 9. Als u een licentie voor Hauptwerk en de wens om het te gebruiken via een iLok3 / iLok2 dongle hebt gekocht, zorg er dan voor dat de dongle op uw computer naar een vrije USB-poort Stap 9. Als u een licentie voor Hauptwerk en de wens om het te gebruiken via een iLok3 / iLok2 dongle hebt gekocht, zorg er dan voor dat de dongle op uw computer naar een vrije USB-poort 

is aangesloten. 

Stap 10 (aanbevolen). Reboot de computer, back log dan in dezelfde computer account die u gebruikt bij het installeren van Hauptwerk. Stap 10 (aanbevolen). Reboot de computer, back log dan in dezelfde computer account die u gebruikt bij het installeren van Hauptwerk. 

Stap 11 (optioneel). Als uw computer harde schijven (in tegenstelling tot SSD's), raden we de-fragmentatie van hen, die aanzienlijk kunnen verminderen de tijd die nodig is om de belasting organen in Stap 11 (optioneel). Als uw computer harde schijven (in tegenstelling tot SSD's), raden we de-fragmentatie van hen, die aanzienlijk kunnen verminderen de tijd die nodig is om de belasting organen in 

Hauptwerk. In File Explorer (Windows Verkenner) met de rechtermuisknop op het pictogram van de harde schijf en selecteer

eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u eigenschappen | Gereedschap, Klik op de Optimaliseren of Nu defragmenteren knop, klik vervolgens op de Optimaliseren of Defragmenteren schijf knop. Defragmenteren kan enkele uren duren, dus u 

kunt dit te laten lopen 's nachts. Je kunt dit later doen als u verkiest.

Stap 12. Als u een licentie-upgrade voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik Stap 12. Als u een licentie-upgrade voor Hauptwerk hebt aangeschaft, gebruik dan iLok License Manager in te loggen op uw iLok account en gebruik 

licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om de activeringscode te voeren dat je verzonden wanneer u de licentie-upgrade gekocht. (Als alternatief, indien van licenties | Inwisselen activeringscode binnen iLok License Manager om de activeringscode te voeren dat je verzonden wanneer u de licentie-upgrade gekocht. (Als alternatief, indien van 

toepassing, Hauptwerk vraagt u om de activeringscode wanneer u voor het eerst start Hauptwerk te voeren zijn.)

De huidige versie van Hauptwerk is nu klaar voor gebruik. 

Stap 13. Als u een upgrade van Hauptwerk versie 2-4, activeer dan de vervanging versie 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen Stap 13. Als u een upgrade van Hauptwerk versie 2-4, activeer dan de vervanging versie 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen Stap 13. Als u een upgrade van Hauptwerk versie 2-4, activeer dan de vervanging versie 5+ licenties voor die sample sets in iLok License Manager ( licenties | Inwisselen 

activeringscode), dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, activeringscode), dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, activeringscode), dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, activeringscode), dan gebruik bestand | Installeer orgel, ... binnen Hauptwerk om de bijgewerkte versie 5+ compatibele versies van de sample sets te installeren. Uw instellingen, 

intonatie, en combinaties voor die sample sets mag niet verloren gaan in het proces.
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Un-installeren van Hauptwerk 

Hauptwerk heeft een native un-installer, die kan worden gevonden in / Applications / Hauptwerk Virtual Pipe Organ / Uninstaller in Finder op MacOS: Hauptwerk heeft een native un-installer, die kan worden gevonden in / Applications / Hauptwerk Virtual Pipe Organ / Uninstaller in Finder op MacOS: Hauptwerk heeft een native un-installer, die kan worden gevonden in / Applications / Hauptwerk Virtual Pipe Organ / Uninstaller in Finder op MacOS: 

... of door te gaan naar Apps van Windows' instellingen via het menu Start van Windows, selecteer vervolgens Hauptwerk uit de lijst en te klikken Uninstall op Windows 10. of door te gaan naar Apps van Windows' instellingen via het menu Start van Windows, selecteer vervolgens Hauptwerk uit de lijst en te klikken Uninstall op Windows 10. of door te gaan naar Apps van Windows' instellingen via het menu Start van Windows, selecteer vervolgens Hauptwerk uit de lijst en te klikken Uninstall op Windows 10. of door te gaan naar Apps van Windows' instellingen via het menu Start van Windows, selecteer vervolgens Hauptwerk uit de lijst en te klikken Uninstall op Windows 10. of door te gaan naar Apps van Windows' instellingen via het menu Start van Windows, selecteer vervolgens Hauptwerk uit de lijst en te klikken Uninstall op Windows 10. of door te gaan naar Apps van Windows' instellingen via het menu Start van Windows, selecteer vervolgens Hauptwerk uit de lijst en te klikken Uninstall op Windows 10. of door te gaan naar Apps van Windows' instellingen via het menu Start van Windows, selecteer vervolgens Hauptwerk uit de lijst en te klikken Uninstall op Windows 10. 

Als u wilt Hauptwerk verwijderen om welke reden dan ook, is het essentieel dat u un-installeren met behulp van de inheemse un-installer, in plaats van simpelweg het verwijderen van alle of een deel van de bestanden, Als u wilt Hauptwerk verwijderen om welke reden dan ook, is het essentieel dat u un-installeren met behulp van de inheemse un-installer, in plaats van simpelweg het verwijderen van alle of een deel van de bestanden, Als u wilt Hauptwerk verwijderen om welke reden dan ook, is het essentieel dat u un-installeren met behulp van de inheemse un-installer, in plaats van simpelweg het verwijderen van alle of een deel van de bestanden, 

anders kan de installateur wellicht niet in staat om de installatie goed te repareren als je probeert om het opnieuw te installeren in de toekomst. 
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Veranderen installatielocaties 

Als je Hauptwerk geïnstalleerd, maar u wilt de locaties die u het naar geïnstalleerd te veranderen, moet u opnieuw uit te voeren installer Hauptwerk wordt gekozen voor het gewoonte optie in het installatieprogramma, Als je Hauptwerk geïnstalleerd, maar u wilt de locaties die u het naar geïnstalleerd te veranderen, moet u opnieuw uit te voeren installer Hauptwerk wordt gekozen voor het gewoonte optie in het installatieprogramma, Als je Hauptwerk geïnstalleerd, maar u wilt de locaties die u het naar geïnstalleerd te veranderen, moet u opnieuw uit te voeren installer Hauptwerk wordt gekozen voor het gewoonte optie in het installatieprogramma, 

waarmee u kunt kiezen waar te installeren. De installateur zal proberen om de mappen van uw bestaande installatie naar uw nieuw geselecteerde locaties bewegen en dienovereenkomstig aan te passen Hauptwerk.

We raden het gebruik van inheemse backup functionaliteit Hauptwerk's ( bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens, die in de Een back-up en herstellen van uw instellingen We raden het gebruik van inheemse backup functionaliteit Hauptwerk's ( bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens, die in de Een back-up en herstellen van uw instellingen We raden het gebruik van inheemse backup functionaliteit Hauptwerk's ( bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens, die in de Een back-up en herstellen van uw instellingen We raden het gebruik van inheemse backup functionaliteit Hauptwerk's ( bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens, die in de Een back-up en herstellen van uw instellingen 

en gegevens sectie), en zorg ervoor dat u de originele installatie media voor alle sample sets aan de hand, voorafgaand aan het opnieuw uitvoeren van de installateur om mappen te verplaatsen, in het en gegevens sectie), en zorg ervoor dat u de originele installatie media voor alle sample sets aan de hand, voorafgaand aan het opnieuw uitvoeren van de installateur om mappen te verplaatsen, in het 

geval er iets mis gaat tijdens de bewegende proces (bijvoorbeeld in geval opslagruimte op raakt, of een sample set bestanden of mappen kunnen niet worden verplaatst omdat er onvoldoende 

machtigingen, of de computer 'time-out' een deel van het proces, of de computer in de sluimerstand). 

Een back-up en herstellen van uw instellingen en gegevens 

Overzicht 

Hauptwerk heeft ingebouwde functionaliteit voor back-up van uw instellingen en persoonlijke Hauptwerk gegevens en om ze weer te herstellen. Als u de back-upfunctie gebruiken periodiek dan moet je in staat 

zijn om uw instellingen en gegevens gemakkelijk terug te krijgen in de toekomst in het geval dat de opslag van uw computer niet en moet worden vervangen, of als uw computer krijgt een virus, of als uw 

computer moet worden opnieuw geïnstalleerd om een andere reden. De back-up / restore-functies kunnen ook worden gebruikt om de instellingen van de ene computer of Hauptwerk configuratie naar een 

andere kopiëren.

De back-up en restore-functies zijn te vinden op de het dossier menu in Hauptwerk. bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens zorgt er altijd een back-up van alle van uw Hauptwerk De back-up en restore-functies zijn te vinden op de het dossier menu in Hauptwerk. bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens zorgt er altijd een back-up van alle van uw Hauptwerk De back-up en restore-functies zijn te vinden op de het dossier menu in Hauptwerk. bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens zorgt er altijd een back-up van alle van uw Hauptwerk De back-up en restore-functies zijn te vinden op de het dossier menu in Hauptwerk. bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens zorgt er altijd een back-up van alle van uw Hauptwerk De back-up en restore-functies zijn te vinden op de het dossier menu in Hauptwerk. bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens zorgt er altijd een back-up van alle van uw Hauptwerk De back-up en restore-functies zijn te vinden op de het dossier menu in Hauptwerk. bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens zorgt er altijd een back-up van alle van uw Hauptwerk De back-up en restore-functies zijn te vinden op de het dossier menu in Hauptwerk. bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens zorgt er altijd een back-up van alle van uw Hauptwerk 

instellingen en andere persoonlijke gegevens (orgel combinaties, intonatie, Custom Organ Ontwerp Module organen en logs) in een enkel gecomprimeerd bestand, dat kan worden geschreven naar 

verwisselbare media (zoals een USB-stick) of gemakkelijk per e-mail. Als je ooit nodig is, kunt u vervolgens te herstellen die back-up op een later tijdstip met behulp van de bestand | je Hauptwerk instellingen of verwisselbare media (zoals een USB-stick) of gemakkelijk per e-mail. Als je ooit nodig is, kunt u vervolgens te herstellen die back-up op een later tijdstip met behulp van de bestand | je Hauptwerk instellingen of 

persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een back-up

menufunctie. 

Belangrijk: Gebruik de back-upfunctie periodiek , En vooral als je eenmaal Hauptwerk hebt geconfigureerd als je wilt, en dan wanneer u een groot aantal wijzigingen aangebracht in uw instellingen, Belangrijk: Gebruik de back-upfunctie periodiek , En vooral als je eenmaal Hauptwerk hebt geconfigureerd als je wilt, en dan wanneer u een groot aantal wijzigingen aangebracht in uw instellingen, Belangrijk: Gebruik de back-upfunctie periodiek , En vooral als je eenmaal Hauptwerk hebt geconfigureerd als je wilt, en dan wanneer u een groot aantal wijzigingen aangebracht in uw instellingen, 

orgel combinaties, uiten of andere persoonlijke gegevens in de toekomst. Bewaar geen back-upbestanden u veilig ergens buiten te brengen in uw computer, voor het geval dat de opslag behoeften 

van uw computer te vervangen of opnieuw geïnstalleerd voor welke reden dan ook. Bijvoorbeeld, schrijf elke back-up bestanden die u aanbrengt in fysieke media (zoals een USB-stick) en bewaar ze 

op een veilige plaats. U moet dan gemakkelijk in staat zijn om al uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens weer terug te gaan op enig moment in de toekomst. Zorg ervoor dat u de 

back-upbestanden betekenisvolle namen wanneer zo wordt gemeld dat u gemakkelijk kunt identificeren wanneer ze werden gemaakt.

Hauptwerk niet een back-up van de sample sets zelf (hoewel het weer doet up van uw instellingen die betrekking hebben op hen), dus ook voor zorgen dat u de originele installatie 

media te houden voor derden sample sets, evenals voor Hauptwerk zelf. U moet die als je ooit nodig hebt om opnieuw te installeren op uw computer.

Deze paragraaf geeft stap-voor-stap instructies voor de meest gangbare backup / restore-activiteiten. Enkele andere backup / restore-activiteiten zijn mogelijk met behulp van de gevorderd herstellen Deze paragraaf geeft stap-voor-stap instructies voor de meest gangbare backup / restore-activiteiten. Enkele andere backup / restore-activiteiten zijn mogelijk met behulp van de gevorderd herstellen Deze paragraaf geeft stap-voor-stap instructies voor de meest gangbare backup / restore-activiteiten. Enkele andere backup / restore-activiteiten zijn mogelijk met behulp van de gevorderd herstellen 

mode. 

(Houd er rekening mee dat, hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de back-up Hauptwerk's / restore functionaliteit betrouwbaar werkt, zouden we altijd raden ook aan het maken van uw 

eigen onafhankelijke back-ups van uw gegevens voor maximale veiligheid.) 

automatische back-ups 

Standaard wordt Hauptwerk ook back-ups automatisch eenmaal per week naar het maken Hauptwerk sub-map in de thuismap van uw computer account. U kunt dat gedrag te veranderen met behulp Standaard wordt Hauptwerk ook back-ups automatisch eenmaal per week naar het maken Hauptwerk sub-map in de thuismap van uw computer account. U kunt dat gedrag te veranderen met behulp Standaard wordt Hauptwerk ook back-ups automatisch eenmaal per week naar het maken Hauptwerk sub-map in de thuismap van uw computer account. U kunt dat gedrag te veranderen met behulp 

van de Algemene opties | Algemene voorkeuren screen indien u dat wenst, maar we raden aan om periodieke automatische back-ups ingeschakeld, naast eventuele backups die je zelf te maken, voor van de Algemene opties | Algemene voorkeuren screen indien u dat wenst, maar we raden aan om periodieke automatische back-ups ingeschakeld, naast eventuele backups die je zelf te maken, voor van de Algemene opties | Algemene voorkeuren screen indien u dat wenst, maar we raden aan om periodieke automatische back-ups ingeschakeld, naast eventuele backups die je zelf te maken, voor 

een maximale beveiliging van gegevens. Je moet niet vertrouwen op de automatische back-ups alleen, omdat zij waarschijnlijk verloren zou gaan in het geval dat de harde schijf van uw computer is 

mislukt. Als u kort op ruimte op uw harde schijf kunt u oudere automatische back-ups met de hand van tijd tot tijd te verwijderen.

Hoe maak je een back-up te maken 

Stap 1. kiezen bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens uit het menu Hauptwerk: Stap 1. kiezen bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens uit het menu Hauptwerk: Stap 1. kiezen bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens uit het menu Hauptwerk: Stap 1. kiezen bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens uit het menu Hauptwerk: 
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Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waarin u het back-upbestand moet worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld een aangesloten USB-geheugenstick. Typ een Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waarin u het back-upbestand moet worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld een aangesloten USB-geheugenstick. Typ een Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waarin u het back-upbestand moet worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld een aangesloten USB-geheugenstick. Typ een Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waarin u het back-upbestand moet worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld een aangesloten USB-geheugenstick. Typ een 

betekenisvolle naam voor het back-upbestand, zodat u in staat te identificeren en vinden het later zal zijn, voor het geval je ooit nodig om het te herstellen, en klik vervolgens op de Opslaan knop: betekenisvolle naam voor het back-upbestand, zodat u in staat te identificeren en vinden het later zal zijn, voor het geval je ooit nodig om het te herstellen, en klik vervolgens op de Opslaan knop: betekenisvolle naam voor het back-upbestand, zodat u in staat te identificeren en vinden het later zal zijn, voor het geval je ooit nodig om het te herstellen, en klik vervolgens op de Opslaan knop: 

Stap 3. Na enkele ogenblikken een bericht zou moeten verschijnen, wat aangeeft dat uw back-up met succes is gemaakt, ongeveer zo uit: Stap 3. Na enkele ogenblikken een bericht zou moeten verschijnen, wat aangeeft dat uw back-up met succes is gemaakt, ongeveer zo uit: 

Klik op de OK knop om het bericht te negeren. Klik op de OK knop om het bericht te negeren. Klik op de OK knop om het bericht te negeren. 

Als u niet beschikt over een succes bericht ziet, neem dan opnieuw beginnen en zorg ervoor dat u een naam voor het bestand als daarom wordt gevraagd, en dat u een map die je mag schrijven om te 

selecteren. 
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Het verplaatsen van uw instellingen naar een nieuwe / andere computer of herstel in uw bestaande computer 

Als een van beide: 

• U wilt Hauptwerk op een andere computer te installeren, of: 

• Je moet Hauptwerk opnieuw te installeren vanuit het niets op uw bestaande computer (bijvoorbeeld de opslag ervan moest worden vervangen of je moest het station af te vegen en het 

besturingssysteem opnieuw installeren als gevolg van een computer virus), of: 

• U wilt een nieuw besturingssysteem te installeren op een andere schijf of partitie 

... en u wilt uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens te herstellen van een back-up die u eerder gemaakt, zodat je niet hoeft te Hauptwerk opnieuw configureren van de grond af, 

dan kunt u deze instructies volgen: 

Stap 1. Installeer nu de laatste versie van Hauptwerk waarvoor u een licentie hebt, na de installatie-instructies Hauptwerk. U kunt de nieuwste versie van Hauptwerk downloaden van Stap 1. Installeer nu de laatste versie van Hauptwerk waarvoor u een licentie hebt, na de installatie-instructies Hauptwerk. U kunt de nieuwste versie van Hauptwerk downloaden van 

de Hauptwerk website. Er is geen reden om een oude versie te installeren en vervolgens een upgrade in afzonderlijke stappen, zelfs als u eerder een oudere versie. Gewoon 

installeren van de nieuwste versie direct.

Stap 2. Indien van toepassing, bevestigen / insert dat de media waarop de meest recente back-up hebt gemaakt van je Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens. Stap 2. Indien van toepassing, bevestigen / insert dat de media waarop de meest recente back-up hebt gemaakt van je Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens. 

Stap 3. Launch Hauptwerk. kiezen bestand | je Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een back-up uit het menu Hauptwerk: Stap 3. Launch Hauptwerk. kiezen bestand | je Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een back-up uit het menu Hauptwerk: Stap 3. Launch Hauptwerk. kiezen bestand | je Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een back-up uit het menu Hauptwerk: Stap 3. Launch Hauptwerk. kiezen bestand | je Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een back-up uit het menu Hauptwerk: 

Stap 4. Wanneer u wordt gevraagd om het bestand te herstellen, Navigeer naar en selecteer uw back-upbestand. Klik Open om de geselecteerde back-upbestand herstellen. Stap 4. Wanneer u wordt gevraagd om het bestand te herstellen, Navigeer naar en selecteer uw back-upbestand. Klik Open om de geselecteerde back-upbestand herstellen. Stap 4. Wanneer u wordt gevraagd om het bestand te herstellen, Navigeer naar en selecteer uw back-upbestand. Klik Open om de geselecteerde back-upbestand herstellen. Stap 4. Wanneer u wordt gevraagd om het bestand te herstellen, Navigeer naar en selecteer uw back-upbestand. Klik Open om de geselecteerde back-upbestand herstellen. 

Stap 5. Een scherm ( 'beheerder'), vergelijkbaar met de volgende zou moeten verschijnen:Stap 5. Een scherm ( 'beheerder'), vergelijkbaar met de volgende zou moeten verschijnen:

Klik op de Doorgaan met knop. Klik op de Doorgaan met knop. Klik op de Doorgaan met knop. 
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Stap 6. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt: Stap 6. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt: 

Klik op de Gedaan knop. Klik op de Gedaan knop. Klik op de Gedaan knop. 

Stap 7. Nu zal Hauptwerk de back-up van uw vorige instellingen die u oorspronkelijk geselecteerde herstellen. Na enkele ogenblikken een bericht zou moeten verschijnen, wat aangeeft dat de Stap 7. Nu zal Hauptwerk de back-up van uw vorige instellingen die u oorspronkelijk geselecteerde herstellen. Na enkele ogenblikken een bericht zou moeten verschijnen, wat aangeeft dat de 

back-up met succes is hersteld, ongeveer zo uit:

Klik OK. Hauptwerk moeten sluiten. Klik OK. Hauptwerk moeten sluiten. Klik OK. Hauptwerk moeten sluiten. 

Stap 8. Lanceer Hauptwerk opnieuw. Hauptwerk stelt zo nodig computer / configuratie of platformspecifieke migraties automatisch uit te voeren. Blik op enkele van de instellingen Stap 8. Lanceer Hauptwerk opnieuw. Hauptwerk stelt zo nodig computer / configuratie of platformspecifieke migraties automatisch uit te voeren. Blik op enkele van de instellingen 

schermen te controleren of uw vorige instellingen zijn nu goed hersteld.

Stap 9. Selecteer de juiste audio- en MIDI-apparaten voor uw nieuwe computer op het Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen en Stap 9. Selecteer de juiste audio- en MIDI-apparaten voor uw nieuwe computer op het Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen en Stap 9. Selecteer de juiste audio- en MIDI-apparaten voor uw nieuwe computer op het Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen en Stap 9. Selecteer de juiste audio- en MIDI-apparaten voor uw nieuwe computer op het Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen en 

Algemene instellingen | MIDI-poorten -schermen. Algemene instellingen | MIDI-poorten -schermen. 

Stap 10. Re-installeren elk van derden sample set die je hebt met behulp van component installer Hauptwerk's. Stap 10. Re-installeren elk van derden sample set die je hebt met behulp van component installer Hauptwerk's. 

Stap 11. Laad elke virtuele orgel en fine-tunen van de polyfonie te beperken en alle andere prestatie-instellingen voor uw nieuwe computer, zoals beschreven in het performance tuning sectie, Stap 11. Laad elke virtuele orgel en fine-tunen van de polyfonie te beperken en alle andere prestatie-instellingen voor uw nieuwe computer, zoals beschreven in het performance tuning sectie, Stap 11. Laad elke virtuele orgel en fine-tunen van de polyfonie te beperken en alle andere prestatie-instellingen voor uw nieuwe computer, zoals beschreven in het performance tuning sectie, Stap 11. Laad elke virtuele orgel en fine-tunen van de polyfonie te beperken en alle andere prestatie-instellingen voor uw nieuwe computer, zoals beschreven in het performance tuning sectie, 

en controleer of alles werkt zoals verwacht. 
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uw instellingen van de ene configuratie kopiëren naar een ander op dezelfde computer 

Verscheidene onafhankelijke Hauptwerk configuraties worden automatisch gemaakt wanneer Hauptwerk geïnstalleerd, zodat elk zijn eigen volledig gescheiden stel configuratie-instellingen in 

Hauptwerk en via verschillende pictogrammen op het bureaublad, zoals de belangrijkste gelanceerd Hauptwerk icoon en de Hauptwerk en via verschillende pictogrammen op het bureaublad, zoals de belangrijkste gelanceerd Hauptwerk icoon en de Hauptwerk en via verschillende pictogrammen op het bureaublad, zoals de belangrijkste gelanceerd Hauptwerk icoon en de 

Hauptwerk (alt config 1) icoon. Voor meer informatie, zie de Installatie: achtergrondinformatie sectie. Hauptwerk (alt config 1) icoon. Voor meer informatie, zie de Installatie: achtergrondinformatie sectie. Hauptwerk (alt config 1) icoon. Voor meer informatie, zie de Installatie: achtergrondinformatie sectie. Hauptwerk (alt config 1) icoon. Voor meer informatie, zie de Installatie: achtergrondinformatie sectie. 

U kunt back-Hauptwerk's functionaliteit / restore om de instellingen van de ene configuratie naar de andere kopiëren. Om dit te doen:

Stap 1. Start de Hauptwerk configuratie die u de instellingen wilt kopiëren. Open bijvoorbeeld Hauptwerk met behulp van de Hauptwerk (alt config Stap 1. Start de Hauptwerk configuratie die u de instellingen wilt kopiëren. Open bijvoorbeeld Hauptwerk met behulp van de Hauptwerk (alt config Stap 1. Start de Hauptwerk configuratie die u de instellingen wilt kopiëren. Open bijvoorbeeld Hauptwerk met behulp van de Hauptwerk (alt config 

1) pictogram op uw bureaublad. Maak een back-up van uw instellingen en persoonlijke gegevens met behulp van bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens1) pictogram op uw bureaublad. Maak een back-up van uw instellingen en persoonlijke gegevens met behulp van bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens1) pictogram op uw bureaublad. Maak een back-up van uw instellingen en persoonlijke gegevens met behulp van bestand | Backup uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens

uit het menu Hauptwerk, zoals beschreven in de Hoe maak je een back-up te maken instructies hierboven (hoewel je zou kunnen kiezen om niet te moeite het schrijven van de back-up op verwijderbare media in uit het menu Hauptwerk, zoals beschreven in de Hoe maak je een back-up te maken instructies hierboven (hoewel je zou kunnen kiezen om niet te moeite het schrijven van de back-up op verwijderbare media in uit het menu Hauptwerk, zoals beschreven in de Hoe maak je een back-up te maken instructies hierboven (hoewel je zou kunnen kiezen om niet te moeite het schrijven van de back-up op verwijderbare media in 

dit geval). Back-ups van gegevens voor alle configuraties bevatten altijd, dus je hoeft niet naar de bron configuratie afzonderlijk gebruiken om de back-up te maken.

Stap 2. kiezen bestand | je Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een back-up uit het menu Hauptwerk: Stap 2. kiezen bestand | je Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een back-up uit het menu Hauptwerk: Stap 2. kiezen bestand | je Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een back-up uit het menu Hauptwerk: Stap 2. kiezen bestand | je Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een back-up uit het menu Hauptwerk: 

Stap 3. Wanneer u wordt gevraagd om het bestand te herstellen, Navigeer naar en selecteer het backup-bestand dat u in stap 1 hebt gemaakt. Stap 3. Wanneer u wordt gevraagd om het bestand te herstellen, Navigeer naar en selecteer het backup-bestand dat u in stap 1 hebt gemaakt. 

Stap 4. Een scherm ( 'beheerder'), vergelijkbaar met de volgende zou moeten verschijnen: Stap 4. Een scherm ( 'beheerder'), vergelijkbaar met de volgende zou moeten verschijnen: 

Zet de functie van Eenvoudig naar gevorderd klik vervolgens op de Doorgaan met knop. Zet de functie van Eenvoudig naar gevorderd klik vervolgens op de Doorgaan met knop. Zet de functie van Eenvoudig naar gevorderd klik vervolgens op de Doorgaan met knop. Zet de functie van Eenvoudig naar gevorderd klik vervolgens op de Doorgaan met knop. Zet de functie van Eenvoudig naar gevorderd klik vervolgens op de Doorgaan met knop. Zet de functie van Eenvoudig naar gevorderd klik vervolgens op de Doorgaan met knop. Zet de functie van Eenvoudig naar gevorderd klik vervolgens op de Doorgaan met knop. 
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Stap 5. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt: Stap 5. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt: 

Verwijder het vinkje de opties Restore orgel combinaties voor alle sample sets en Herstel alle Custom Organ Ontwerp Module orgel definities, en beide Herstel alle geëxporteerde ... databases ( aangezien Verwijder het vinkje de opties Restore orgel combinaties voor alle sample sets en Herstel alle Custom Organ Ontwerp Module orgel definities, en beide Herstel alle geëxporteerde ... databases ( aangezien Verwijder het vinkje de opties Restore orgel combinaties voor alle sample sets en Herstel alle Custom Organ Ontwerp Module orgel definities, en beide Herstel alle geëxporteerde ... databases ( aangezien Verwijder het vinkje de opties Restore orgel combinaties voor alle sample sets en Herstel alle Custom Organ Ontwerp Module orgel definities, en beide Herstel alle geëxporteerde ... databases ( aangezien Verwijder het vinkje de opties Restore orgel combinaties voor alle sample sets en Herstel alle Custom Organ Ontwerp Module orgel definities, en beide Herstel alle geëxporteerde ... databases ( aangezien Verwijder het vinkje de opties Restore orgel combinaties voor alle sample sets en Herstel alle Custom Organ Ontwerp Module orgel definities, en beide Herstel alle geëxporteerde ... databases ( aangezien Verwijder het vinkje de opties Restore orgel combinaties voor alle sample sets en Herstel alle Custom Organ Ontwerp Module orgel definities, en beide Herstel alle geëxporteerde ... databases ( aangezien 

deze soorten gegevens worden gedeeld tussen alle configuraties toch, dus er is geen noodzaak om ze te herstellen in dit geval), maar laat de globale instellingen te herstellen ... en orgaan te deze soorten gegevens worden gedeeld tussen alle configuraties toch, dus er is geen noodzaak om ze te herstellen in dit geval), maar laat de globale instellingen te herstellen ... en orgaan te deze soorten gegevens worden gedeeld tussen alle configuraties toch, dus er is geen noodzaak om ze te herstellen in dit geval), maar laat de globale instellingen te herstellen ... en orgaan te deze soorten gegevens worden gedeeld tussen alle configuraties toch, dus er is geen noodzaak om ze te herstellen in dit geval), maar laat de globale instellingen te herstellen ... en orgaan te 

herstellen ... opties aangevinkt (omdat die soorten gegevens afzonderlijk voor elke configuratie zijn opgeslagen). Klik op de Doorgaan met knop. herstellen ... opties aangevinkt (omdat die soorten gegevens afzonderlijk voor elke configuratie zijn opgeslagen). Klik op de Doorgaan met knop. herstellen ... opties aangevinkt (omdat die soorten gegevens afzonderlijk voor elke configuratie zijn opgeslagen). Klik op de Doorgaan met knop. herstellen ... opties aangevinkt (omdat die soorten gegevens afzonderlijk voor elke configuratie zijn opgeslagen). Klik op de Doorgaan met knop. 

Stap 6. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt: Stap 6. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt: 

Verander de selectie naar herstellen net instellingen voor deze configuratie ... . Klik op de Doorgaan met knop. Verander de selectie naar herstellen net instellingen voor deze configuratie ... . Klik op de Doorgaan met knop. Verander de selectie naar herstellen net instellingen voor deze configuratie ... . Klik op de Doorgaan met knop. Verander de selectie naar herstellen net instellingen voor deze configuratie ... . Klik op de Doorgaan met knop. Verander de selectie naar herstellen net instellingen voor deze configuratie ... . Klik op de Doorgaan met knop. Verander de selectie naar herstellen net instellingen voor deze configuratie ... . Klik op de Doorgaan met knop. 

Stap 7. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt:Stap 7. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt:

Verander de selectie naar de configuratie die u wilt uw instellingen te herstellen van. Klik op de Doorgaan met knop. Verander de selectie naar de configuratie die u wilt uw instellingen te herstellen van. Klik op de Doorgaan met knop. Verander de selectie naar de configuratie die u wilt uw instellingen te herstellen van. Klik op de Doorgaan met knop. 
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Stap 8. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt: Stap 8. Een scherm dat lijkt op het volgende verschijnt: 

Klik op de Gedaan knop. Klik op de Gedaan knop. Klik op de Gedaan knop. 

Stap 9. Nu zal Hauptwerk de back-up te herstellen, het kopiëren van de instellingen van uw gekozen bron configuratie in deze configuratie. Na enkele ogenblikken een bericht zou moeten Stap 9. Nu zal Hauptwerk de back-up te herstellen, het kopiëren van de instellingen van uw gekozen bron configuratie in deze configuratie. Na enkele ogenblikken een bericht zou moeten 

verschijnen, wat aangeeft dat de back-up van uw configuratie met succes is hersteld, ongeveer zo uit:

Klik OK. Hauptwerk moeten sluiten. Klik OK. Hauptwerk moeten sluiten. Klik OK. Hauptwerk moeten sluiten. 

Stap 10. Start de doelconfiguratie van Hauptwerk opnieuw. Hauptwerk stelt zo nodig computer / of configuratie platformSpecific migraties automatisch uit te voeren. Blik op Stap 10. Start de doelconfiguratie van Hauptwerk opnieuw. Hauptwerk stelt zo nodig computer / of configuratie platformSpecific migraties automatisch uit te voeren. Blik op 

enkele van de instellingen schermen te controleren of uw vorige instellingen zijn nu goed hersteld.
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Sectie III: Quick start 

Quick-start 

Volg deze instructies als u zal spelen Hauptwerk 'live' van MIDI / USB keyboards of een externe MIDI orgel console. 

Zorg ervoor dat u alle van de installatie stappen in het hebben gevolgd Het installeren van Hauptwerk sectie. Zorg ervoor dat uw MIDI-interface of USB-keyboard (s) en Zorg ervoor dat u alle van de installatie stappen in het hebben gevolgd Het installeren van Hauptwerk sectie. Zorg ervoor dat uw MIDI-interface of USB-keyboard (s) en Zorg ervoor dat u alle van de installatie stappen in het hebben gevolgd Het installeren van Hauptwerk sectie. Zorg ervoor dat uw MIDI-interface of USB-keyboard (s) en 

audio-interface goed zijn aangesloten op de computer en opgestart, en dat uw Hauptwerk licentie is geactiveerd iLok License Manager als u een licentie voor Hauptwerk hebt 

aangeschaft.

Sluit de audio-uitgang van uw audio-interface om een of andere vorm van externe versterking, zoals een hifi-systeem of een hoofdtelefoon. 

Sluit de MIDI OUT-poort (s) op een MIDI keyboard (s) of orgel console om de MIDI IN-poort (s) op uw computer. Zorg ervoor dat de MIDI OUT is ingeschakeld op uw MIDI-keyboard of orgel 

console, indien van toepassing.

Hauptwerk snelkoppeling en Hauptwerk (alt config 1-3) pictogrammen 

Launch Hauptwerk door te dubbelklikken op de belangrijkste Hauptwerk pictogram op uw bureaublad of op de pictogrammen voor elk van de alternatieve configuraties 1-3. De alternatieve configuraties Launch Hauptwerk door te dubbelklikken op de belangrijkste Hauptwerk pictogram op uw bureaublad of op de pictogrammen voor elk van de alternatieve configuraties 1-3. De alternatieve configuraties Launch Hauptwerk door te dubbelklikken op de belangrijkste Hauptwerk pictogram op uw bureaublad of op de pictogrammen voor elk van de alternatieve configuraties 1-3. De alternatieve configuraties 

kunt u een totaal van vier afzonderlijke complete sets van Hauptwerk instellingen, die elk onafhankelijk van de andere aan te passen. Bijvoorbeeld, wilt u misschien de belangrijkste Hauptwerk 

configuratie voor de normale weergave te gebruiken, en een ander (zoals 'alt config 1') voor het testen van verschillende instellingen (zoals uiten in de Hauptwerk Advanced Edition) zonder dat de 

instellingen van uw 'main ' configuratie.

Wizard Algemene configuratie 

De Wizard Algemene configuratie zal de eerste keer dat u Hauptwerk (starten als u wilt uitvoeren re-run het in de toekomst gaan kiezen Algemene instellingen | General De Wizard Algemene configuratie zal de eerste keer dat u Hauptwerk (starten als u wilt uitvoeren re-run het in de toekomst gaan kiezen Algemene instellingen | General De Wizard Algemene configuratie zal de eerste keer dat u Hauptwerk (starten als u wilt uitvoeren re-run het in de toekomst gaan kiezen Algemene instellingen | General De Wizard Algemene configuratie zal de eerste keer dat u Hauptwerk (starten als u wilt uitvoeren re-run het in de toekomst gaan kiezen Algemene instellingen | General 

configuratiewizard op het menu). Volg de instructies op het scherm om uw type console, audio interface en kanalen en MIDI-poort (s) te selecteren. De wizard zal configureer je configuratiewizard op het menu). Volg de instructies op het scherm om uw type console, audio interface en kanalen en MIDI-poort (s) te selecteren. De wizard zal configureer je 

instellingen van het apparaat en de algemene opties met basis defaults geschikt is voor uw hardware:

• Klik Next.Klik Next.
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• Vanuit de keuzelijst kiezen voor een configuratie die het meest overeenkomt met uw systeem: 

• Klik Next.Klik Next.

• Kies al dan niet MIDI-uitgang van Hauptwerk te schakelen. Standaard is deze ingesteld op ' Nee'. Alleen zet deze optie op ' Ja' als u een digitaal / MIDI orgel console met elektromagnetisch Kies al dan niet MIDI-uitgang van Hauptwerk te schakelen. Standaard is deze ingesteld op ' Nee'. Alleen zet deze optie op ' Ja' als u een digitaal / MIDI orgel console met elektromagnetisch Kies al dan niet MIDI-uitgang van Hauptwerk te schakelen. Standaard is deze ingesteld op ' Nee'. Alleen zet deze optie op ' Ja' als u een digitaal / MIDI orgel console met elektromagnetisch Kies al dan niet MIDI-uitgang van Hauptwerk te schakelen. Standaard is deze ingesteld op ' Nee'. Alleen zet deze optie op ' Ja' als u een digitaal / MIDI orgel console met elektromagnetisch Kies al dan niet MIDI-uitgang van Hauptwerk te schakelen. Standaard is deze ingesteld op ' Nee'. Alleen zet deze optie op ' Ja' als u een digitaal / MIDI orgel console met elektromagnetisch 

bediende / verlichte stopt, of zal worden het besturen van externe MIDI hardware of andere geavanceerde MIDI-applicaties van Hauptwerk. Als je niet zeker weet dan laat het aan Nee ( kunt bediende / verlichte stopt, of zal worden het besturen van externe MIDI hardware of andere geavanceerde MIDI-applicaties van Hauptwerk. Als je niet zeker weet dan laat het aan Nee ( kunt bediende / verlichte stopt, of zal worden het besturen van externe MIDI hardware of andere geavanceerde MIDI-applicaties van Hauptwerk. Als je niet zeker weet dan laat het aan Nee ( kunt 

u altijd de mogelijkheid om MIDI-uitgang later met behulp van de 

Algemene instellingen | MIDI-poorten scherm): Algemene instellingen | MIDI-poorten scherm): 

• Klik Next.Klik Next.
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• Vink de MIDI-ingang (en) waarop uw digitale / MIDI orgel console of MIDI keyboards / hardware (indien van toepassing) verbindt in de ' Console MIDI IN' kolom ( niet de ' Hauptwerk Vink de MIDI-ingang (en) waarop uw digitale / MIDI orgel console of MIDI keyboards / hardware (indien van toepassing) verbindt in de ' Console MIDI IN' kolom ( niet de ' Hauptwerk Vink de MIDI-ingang (en) waarop uw digitale / MIDI orgel console of MIDI keyboards / hardware (indien van toepassing) verbindt in de ' Console MIDI IN' kolom ( niet de ' Hauptwerk Vink de MIDI-ingang (en) waarop uw digitale / MIDI orgel console of MIDI keyboards / hardware (indien van toepassing) verbindt in de ' Console MIDI IN' kolom ( niet de ' Hauptwerk Vink de MIDI-ingang (en) waarop uw digitale / MIDI orgel console of MIDI keyboards / hardware (indien van toepassing) verbindt in de ' Console MIDI IN' kolom ( niet de ' Hauptwerk Vink de MIDI-ingang (en) waarop uw digitale / MIDI orgel console of MIDI keyboards / hardware (indien van toepassing) verbindt in de ' Console MIDI IN' kolom ( niet de ' Hauptwerk 

MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' kolom die wordt behandeld in de MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' kolom die wordt behandeld in de MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' kolom die wordt behandeld in de MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten 

plug-ins sectie in deze handleiding).: plug-ins sectie in deze handleiding).: 

• Klik Next.Klik Next.

• Nu verschijnt er een scherm met de mededeling dat je klaar bent en dat je dan moet het opzetten van uw audio-interface-instellingen op het volgende scherm instellingen. Klik Af hebben:Nu verschijnt er een scherm met de mededeling dat je klaar bent en dat je dan moet het opzetten van uw audio-interface-instellingen op het volgende scherm instellingen. Klik Af hebben:
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audio configureren 

De eerste keer dat u Hauptwerk lopen, wordt u gevraagd om uw audio-interface te selecteren en bevestig andere audio-gerelateerde instellingen: 

• Zorg ervoor dat uw audio-interface is geselecteerd in de ' Audio output device' keuzelijst. Bij gebruik van Windows met een ASIOcompatible audio-interface, kiest u de Zorg ervoor dat uw audio-interface is geselecteerd in de ' Audio output device' keuzelijst. Bij gebruik van Windows met een ASIOcompatible audio-interface, kiest u de Zorg ervoor dat uw audio-interface is geselecteerd in de ' Audio output device' keuzelijst. Bij gebruik van Windows met een ASIOcompatible audio-interface, kiest u de Zorg ervoor dat uw audio-interface is geselecteerd in de ' Audio output device' keuzelijst. Bij gebruik van Windows met een ASIOcompatible audio-interface, kiest u de 

door de fabrikant geleverde ASIO driver, in plaats van een Direct Sound driver, voor de beste prestaties. 

• Als u gebruik maakt van de Hauptwerk Lite Edition, voor de ' Inrichting channel' 0001 en 0002 instellingen ervoor te zorgen dat het apparaat audio-uitgangen waarop u uw luidsprekers of Als u gebruik maakt van de Hauptwerk Lite Edition, voor de ' Inrichting channel' 0001 en 0002 instellingen ervoor te zorgen dat het apparaat audio-uitgangen waarop u uw luidsprekers of Als u gebruik maakt van de Hauptwerk Lite Edition, voor de ' Inrichting channel' 0001 en 0002 instellingen ervoor te zorgen dat het apparaat audio-uitgangen waarop u uw luidsprekers of Als u gebruik maakt van de Hauptwerk Lite Edition, voor de ' Inrichting channel' 0001 en 0002 instellingen ervoor te zorgen dat het apparaat audio-uitgangen waarop u uw luidsprekers of Als u gebruik maakt van de Hauptwerk Lite Edition, voor de ' Inrichting channel' 0001 en 0002 instellingen ervoor te zorgen dat het apparaat audio-uitgangen waarop u uw luidsprekers of Als u gebruik maakt van de Hauptwerk Lite Edition, voor de ' Inrichting channel' 0001 en 0002 instellingen ervoor te zorgen dat het apparaat audio-uitgangen waarop u uw luidsprekers of 

een hoofdtelefoon heeft aangesloten zijn geselecteerd. Laat alle andere instellingen in de standaardwaarden voor nu klik op OK om het scherm te sluiten. een hoofdtelefoon heeft aangesloten zijn geselecteerd. Laat alle andere instellingen in de standaardwaarden voor nu klik op OK om het scherm te sluiten. een hoofdtelefoon heeft aangesloten zijn geselecteerd. Laat alle andere instellingen in de standaardwaarden voor nu klik op OK om het scherm te sluiten. 

• Als in plaats u de Hauptwerk Advanced Edition (en als u van plan om iets te gebruiken na één basisproduct stereo output), OK de Audio Device en kanalen scherm Als in plaats u de Hauptwerk Advanced Edition (en als u van plan om iets te gebruiken na één basisproduct stereo output), OK de Audio Device en kanalen scherm Als in plaats u de Hauptwerk Advanced Edition (en als u van plan om iets te gebruiken na één basisproduct stereo output), OK de Audio Device en kanalen scherm Als in plaats u de Hauptwerk Advanced Edition (en als u van plan om iets te gebruiken na één basisproduct stereo output), OK de Audio Device en kanalen scherm 

(en annuleert de mogelijkheid om een orgaan te laden, wanneer dan blijkt), open de 

Algemene instellingen | audio mixer scherm, selecteer vervolgens de ' MXR prst 1: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname) 'Vermelding in de linker bladerlijst (dat is de Algemene instellingen | audio mixer scherm, selecteer vervolgens de ' MXR prst 1: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname) 'Vermelding in de linker bladerlijst (dat is de Algemene instellingen | audio mixer scherm, selecteer vervolgens de ' MXR prst 1: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname) 'Vermelding in de linker bladerlijst (dat is de Algemene instellingen | audio mixer scherm, selecteer vervolgens de ' MXR prst 1: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname) 'Vermelding in de linker bladerlijst (dat is de 

eerste vermelding), dan in het rechter paneel, stel de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw eerste vermelding), dan in het rechter paneel, stel de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw eerste vermelding), dan in het rechter paneel, stel de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw 

belangrijkste stereo paar luidsprekers en vervolgens op OK in het scherm. (De mixer permitteert krachtigere en complexe routing worden geconfigureerd, inclusief surround / 

3D-sound, sub-woofer aux sends en multi-channel audio, en de Audio routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale 3D-sound, sub-woofer aux sends en multi-channel audio, en de Audio routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale 

reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik hoofdstuk behandelt de audio mixerscherm in meer detail.) reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik hoofdstuk behandelt de audio mixerscherm in meer detail.) 
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Zodra deze stappen zijn voltooid bent u klaar om een instrument in Hauptwerk te laden. 
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Het laden van een instrument in Hauptwerk 

Als u niet automatisch wordt gevraagd te selecteren en laden van een orgaan nu, selecteer vervolgens gebruik orgel | load orgel in het menu: Als u niet automatisch wordt gevraagd te selecteren en laden van een orgaan nu, selecteer vervolgens gebruik orgel | load orgel in het menu: Als u niet automatisch wordt gevraagd te selecteren en laden van een orgaan nu, selecteer vervolgens gebruik orgel | load orgel in het menu: 

Klik op de StAnnesMoseley binnenkomst, en klik vervolgens op OK. ( Als u gebruik maakt van een Creative Sound Blaster PC-geluid-interface en klik in plaats daarvan op de Klik op de StAnnesMoseley binnenkomst, en klik vervolgens op OK. ( Als u gebruik maakt van een Creative Sound Blaster PC-geluid-interface en klik in plaats daarvan op de Klik op de StAnnesMoseley binnenkomst, en klik vervolgens op OK. ( Als u gebruik maakt van een Creative Sound Blaster PC-geluid-interface en klik in plaats daarvan op de Klik op de StAnnesMoseley binnenkomst, en klik vervolgens op OK. ( Als u gebruik maakt van een Creative Sound Blaster PC-geluid-interface en klik in plaats daarvan op de Klik op de StAnnesMoseley binnenkomst, en klik vervolgens op OK. ( Als u gebruik maakt van een Creative Sound Blaster PC-geluid-interface en klik in plaats daarvan op de 

StAnnesMoseley-ForLocked48kHzDrivers binnenkomst en klik OK.) Na een korte pauze een scherm getiteld Rank Audio Geheugenopties zou moeten verschijnen: StAnnesMoseley-ForLocked48kHzDrivers binnenkomst en klik OK.) Na een korte pauze een scherm getiteld Rank Audio Geheugenopties zou moeten verschijnen: StAnnesMoseley-ForLocked48kHzDrivers binnenkomst en klik OK.) Na een korte pauze een scherm getiteld Rank Audio Geheugenopties zou moeten verschijnen: StAnnesMoseley-ForLocked48kHzDrivers binnenkomst en klik OK.) Na een korte pauze een scherm getiteld Rank Audio Geheugenopties zou moeten verschijnen: StAnnesMoseley-ForLocked48kHzDrivers binnenkomst en klik OK.) Na een korte pauze een scherm getiteld Rank Audio Geheugenopties zou moeten verschijnen: StAnnesMoseley-ForLocked48kHzDrivers binnenkomst en klik OK.) Na een korte pauze een scherm getiteld Rank Audio Geheugenopties zou moeten verschijnen: 

Het virtuele orgel moet nu te laden, die een paar minuten kan duren, afhankelijk van de snelheid van uw computer. De eerste keer dat elk orgaan is geplaatst, analyse en verwerking van de Het virtuele orgel moet nu te laden, die een paar minuten kan duren, afhankelijk van de snelheid van uw computer. De eerste keer dat elk orgaan is geplaatst, analyse en verwerking van de 

monstergegevens worden uitgevoerd, waarvan de resultaten worden opgeslagen in een speciale 'steekproefset data cache', zodat elke volgende lading vele malen sneller. ( Merk op dat monstergegevens worden uitgevoerd, waarvan de resultaten worden opgeslagen in een speciale 'steekproefset data cache', zodat elke volgende lading vele malen sneller. ( Merk op dat 

vervolgens veranderen per-rank opties via orgel | Load orgel, het aanpassen van rang audio geheugen opties zal de sample set gegevens in de cache automatisch worden gegenereerd voor het vervolgens veranderen per-rank opties via orgel | Load orgel, het aanpassen van rang audio geheugen opties zal de sample set gegevens in de cache automatisch worden gegenereerd voor het vervolgens veranderen per-rank opties via orgel | Load orgel, het aanpassen van rang audio geheugen opties zal de sample set gegevens in de cache automatisch worden gegenereerd voor het 

geselecteerde orgaan veroorzaken.) 

Zodra de sample set is geladen, zal Hauptwerk automatisch proberen om de audio en MIDI drivers / interfaces te starten. Als er fouten optreden met betrekking tot niet-ondersteunde 

audioformaten of buffer maten, moet u de audio-apparaat (of de instellingen) als nodig is voor uw audio-interface via de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm. audioformaten of buffer maten, moet u de audio-apparaat (of de instellingen) als nodig is voor uw audio-interface via de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm. audioformaten of buffer maten, moet u de audio-apparaat (of de instellingen) als nodig is voor uw audio-interface via de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm. 
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Organ configuratiewizard 

Zodra de audio en MIDI-systemen met succes, het worden gestart Wizard Organ Configuration zal verschijnen. Volg de instructies en, een keer gedaan, klik Af hebben:Zodra de audio en MIDI-systemen met succes, het worden gestart Wizard Organ Configuration zal verschijnen. Volg de instructies en, een keer gedaan, klik Af hebben:Zodra de audio en MIDI-systemen met succes, het worden gestart Wizard Organ Configuration zal verschijnen. Volg de instructies en, een keer gedaan, klik Af hebben:Zodra de audio en MIDI-systemen met succes, het worden gestart Wizard Organ Configuration zal verschijnen. Volg de instructies en, een keer gedaan, klik Af hebben:

Deze wizard loopt elke keer dat u een orgel te laden voor de eerste keer, of u kunt het gebruiken op een ander moment om de instellingen opnieuw in te stellen voor het orgel met behulp 

Organ instellingen | Organ configuratiewizard.

De St. Anne's orgel console moet dan verschijnen, met de belangrijkste bedieningspanelen drijven op de top van het: 

Gebruik iconen van de kleine 'x' aan de top-links van de bedieningspanelen aan elk van hen te sluiten voor nu, met uitzondering van de Audio, MIDI en prestaties bedieningspaneel (u kunt de Gebruik iconen van de kleine 'x' aan de top-links van de bedieningspanelen aan elk van hen te sluiten voor nu, met uitzondering van de Audio, MIDI en prestaties bedieningspaneel (u kunt de Gebruik iconen van de kleine 'x' aan de top-links van de bedieningspanelen aan elk van hen te sluiten voor nu, met uitzondering van de Audio, MIDI en prestaties bedieningspaneel (u kunt de 

bedieningspanelen weer open via de bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) menu). Klik en sleep de grijze balk aan de zijkant van de Audio, MIDI en prestaties controle paneel om bedieningspanelen weer open via de bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) menu). Klik en sleep de grijze balk aan de zijkant van de Audio, MIDI en prestaties controle paneel om bedieningspanelen weer open via de bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) menu). Klik en sleep de grijze balk aan de zijkant van de Audio, MIDI en prestaties controle paneel om bedieningspanelen weer open via de bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) menu). Klik en sleep de grijze balk aan de zijkant van de Audio, MIDI en prestaties controle paneel om bedieningspanelen weer open via de bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) menu). Klik en sleep de grijze balk aan de zijkant van de Audio, MIDI en prestaties controle paneel om 

het te verplaatsen naar een kant, zodat je virtuele toetsenborden van de St. Anne's kunt zien en Groot stopt op de rechterzijde van de console. 
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Klik op de 'OPEN DIAPASON grote 8' stop aan de rechterzijde van de console om het in te schakelen. 

Klik nu op een toets op het laagste van de twee virtuele handboeken (keyboards), en houd deze ingedrukt. Je moet in staat zijn om de overeenkomstige buis klinkende horen. Zo niet, controleer 

dan of de 'Audio' signaal meter shows activiteit op de Audio, MIDI en prestaties bedieningspaneel wanneer u de toets indrukt (die aangeeft dat Hauptwerk produceert audio-uitgang) en controleer dan of de 'Audio' signaal meter shows activiteit op de Audio, MIDI en prestaties bedieningspaneel wanneer u de toets indrukt (die aangeeft dat Hauptwerk produceert audio-uitgang) en controleer dan of de 'Audio' signaal meter shows activiteit op de Audio, MIDI en prestaties bedieningspaneel wanneer u de toets indrukt (die aangeeft dat Hauptwerk produceert audio-uitgang) en controleer 

je audiokabels, dat de versterker is ingeschakeld, en, indien nodig, controleer de instellingen van de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm om te controleren of u over de je audiokabels, dat de versterker is ingeschakeld, en, indien nodig, controleer de instellingen van de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm om te controleren of u over de je audiokabels, dat de versterker is ingeschakeld, en, indien nodig, controleer de instellingen van de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm om te controleren of u over de 

juiste audio-apparaat geselecteerd. Zodra je de pijp correct kan horen, laat u de virtuele toets.

Als het geluid opbreken of knetterend wanneer een pijp geluiden, dan is in de eerste plaats controleren of de audio-aansluitingen en bedrading goed zijn. Zo ja, met de virtuele orgel nog altijd vol, ga dan 

naar Algemene instellingen | Audio-apparaat en kanalen. Zorg er eerst voor dat de door de fabrikant geleverde driver is geselecteerd als de audio-uitgang-apparaat (kies ASIO op Windows). Als dat niet naar Algemene instellingen | Audio-apparaat en kanalen. Zorg er eerst voor dat de door de fabrikant geleverde driver is geselecteerd als de audio-uitgang-apparaat (kies ASIO op Windows). Als dat niet naar Algemene instellingen | Audio-apparaat en kanalen. Zorg er eerst voor dat de door de fabrikant geleverde driver is geselecteerd als de audio-uitgang-apparaat (kies ASIO op Windows). Als dat niet 

oplossen, probeer dan een grotere Audiobuffergrootte instellingen. De buffer grootte instelling bepaalt de vertraging tussen het indrukken van een toets en het horen van het geluid, aangeduid als de 

latency. Buffer maten in de regio van 1024 samples (standaard) werken meestal goed voor zowel Mac als Windows ASIO drivers, maar u kunt kleinere buffer maten te gebruiken om een snellere respons 

te geven (lagere latency) als uw hardware het toelaat, meestal ten koste van een kleine polyfonie (aantal orgelpijpen die gelijktijdig kunnen geluid). De meeste professionele audio-interfaces kan een buffer 

van 512 monsters te beheren zonder een significante vermindering van de polyfonie.

In Windows: sommige DirectSound drivers werken goed met bepaalde specifieke kleine buffer maten, maar andere niet. In het algemeen, door de fabrikant geleverde ASIO drivers, die bijna altijd 

beschikbaar in de professionele audio-interfaces zijn, hebben de voorkeur. Merk ook op dat sommige ASIO drivers alleen wordt het buffergrootte aan te passen via de fabrikant geleverde ASIO 

bedieningspaneel. Als Hauptwerk's buffer ingesteld was, is geen effect, klikt u op de Toon bedieningspaneel knop en probeer het aanpassen van de grootte van buffer daar. bedieningspaneel. Als Hauptwerk's buffer ingesteld was, is geen effect, klikt u op de Toon bedieningspaneel knop en probeer het aanpassen van de grootte van buffer daar. bedieningspaneel. Als Hauptwerk's buffer ingesteld was, is geen effect, klikt u op de Toon bedieningspaneel knop en probeer het aanpassen van de grootte van buffer daar. 

❖ Let op: de bestuurder en de buffer grootte-instelling bepalen de latency, in plaats van Hauptwerk zelf.❖ Let op: de bestuurder en de buffer grootte-instelling bepalen de latency, in plaats van Hauptwerk zelf.
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MIDI leren (instellingen automatische detectie) 

Hauptwerk is voorzien van 'MIDI leren' in, waardoor het snel en eenvoudig op te zetten MIDI orgel consoles of andere MIDI-hardware te gebruiken interface met Hauptwerk, met weinig of geen kennis 

van MIDI vereist. MIDI leren is om in Hauptwerk aangeduid als "automatisch detecteren", omdat het ook kan gelden voor nonMIDI apparaten (zoals computer toetsenborden, die geen MIDI te zenden). 

Wanneer geactiveerd Hauptwerk zal "luisteren" voor inkomende berichten voor een bepaalde virtuele controle en vervolgens die informatie van toepassing zijn op de geselecteerde control, zonder 

verdere handmatige tussenkomst. Dit betekent dat u kunt het opzetten van een volledige console in een kwestie van minuten, zonder te weten of de MIDI-berichten te configureren dat uw MIDI-hardware 

stuurt.

Met behulp van MIDI leren is het mogelijk om een instrument te configureren in een kwestie van minuten. 

MIDI leren kan worden geïnitieerd door rechts te klikken op een virtuele controle (op een virtuele orgel console of op een Hauptwerk control panel) en vervolgens te kiezen voor ' Automatische detectie...'. Hieronder MIDI leren kan worden geïnitieerd door rechts te klikken op een virtuele controle (op een virtuele orgel console of op een Hauptwerk control panel) en vervolgens te kiezen voor ' Automatische detectie...'. Hieronder MIDI leren kan worden geïnitieerd door rechts te klikken op een virtuele controle (op een virtuele orgel console of op een Hauptwerk control panel) en vervolgens te kiezen voor ' Automatische detectie...'. Hieronder 

staan korte tutorials voor het instellen van MIDI aansluitingen voor diverse controles op de virtuele instrumenten. Uw MIDI hardware moet al zijn aangesloten op de computer en goed functioneert.

Automatische detectie MIDI keyboards 

Als u een MIDI / USB keyboards of een digitaal orgel MIDI console als volgt te werk om uw keyboards en pedalboards verbinding maken met de virtuele toetsenborden voor 

live-spelen: 

• Klik met de rechtermuisknop op een toets op een virtueel toetsenbord, zoals de laagste van virtuele handleidingen de twee St. Anne's (de Grote). 

• Selecteer ' Auto-detect MIDI / drempelwaarden voor het toetsenbord ... ':Selecteer ' Auto-detect MIDI / drempelwaarden voor het toetsenbord ... ':

• Volg de instructies op het scherm te drukken op de juiste toetsen volgens de instructies. 

• Klik Gedaan.Klik Gedaan.

• Speel een paar toetsen op het MIDI-keyboard. De virtuele toetsen op het virtuele toetsenbord moet nu spelen (beweging op het scherm) reactie.

• Herhaal dit proces voor alle andere keyboards en pedalboards die u wenst te configureren. 

❖ Opmerking: klik op het zwarte pictogram "Info" voor meer informatie over MIDI te leren.❖ Opmerking: klik op het zwarte pictogram "Info" voor meer informatie over MIDI te leren.
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Automatische detectie MIDI zwelpedalen 

Als u een MIDI / USB expressiepedalen of andere continue controller schuifregelaars of knoppen, volgt u deze stappen om uw hardware aan te sluiten op virtuele controles voor levende 

spelen: 

• Rechts klikken op een virtuele continue regeling zoals linker pedaal St. Anne (de Zwelpedaal). 

• Selecteer ' Auto-detect MIDI / trigger-instellingen ... ':Selecteer ' Auto-detect MIDI / trigger-instellingen ... ':

• Volg de instructies op het scherm, het verplaatsen van de hardware controller volgens de instructies. 

• Klik Gedaan.Klik Gedaan.

• Beweeg je expressie pedaal omhoog en omlaag en je ziet nu de virtuele expressiepedaal bewegen in reactie. 

• Herhaal dit proces voor elke andere expressie pedalen, crescendo pedalen of sliders en knoppen die u wenst te configureren. 

❖ Opmerking: klik op het zwarte pictogram "Info" voor meer informatie over MIDI te leren.❖ Opmerking: klik op het zwarte pictogram "Info" voor meer informatie over MIDI te leren.
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Auto-detectie MIDI stops, zuigers en schakelaars 

Als u een MIDI / USB stopt, zuigers of andere soorten schakelaar (met inbegrip van computer toetsen op het toetsenbord) die u wilt gebruiken om Hauptwerk virtuele stops / zuigers / schakelaars, 

volgt u deze stappen om uw hardware aan te sluiten op de virtuele schakelaars voor Live spelen: 

• Klik met de rechtermuisknop op een virtuele stop (zoals de St. Anne's Open Diapason Large 8).Klik met de rechtermuisknop op een virtuele stop (zoals de St. Anne's Open Diapason Large 8).

• Selecteer ' Auto-detect MIDI / drempelwaarden voor stop ... ':Selecteer ' Auto-detect MIDI / drempelwaarden voor stop ... ':

• Volg de instructies op het scherm, het activeren van uw fysieke stop / zuiger / switch volgens de instructies. 

• Klik Gedaan.Klik Gedaan.

• Beweeg uw MIDI switch / zuiger in en uit (of aan en uit) en je ziet nu de virtuele switch bewegen in reactie. 

• Herhaal dit proces voor elke andere haltes of zuigers of andere schakelaars die u wilt configureren. 

❖ Opmerking: klik op het zwarte pictogram "Info" voor meer informatie over MIDI te leren.❖ Opmerking: klik op het zwarte pictogram "Info" voor meer informatie over MIDI te leren.

Belangrijke opmerking voor digitaal orgel gebruikers: Als u configureert Hauptwerk worden gespeeld vanuit een commercieel digitaal orgel dat zijn eigen ingebouwde combinatie systeem heeft vervolgens (in Belangrijke opmerking voor digitaal orgel gebruikers: Als u configureert Hauptwerk worden gespeeld vanuit een commercieel digitaal orgel dat zijn eigen ingebouwde combinatie systeem heeft vervolgens (in 

de veronderstelling dat stop en zuigers van de digitale orgel te sturen MIDI in formaten die Hauptwerk kan begrijpen) kunt u ofwel: 

1. Configure (automatische detectie) virtuele stops Hauptwerk's / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel 1. Configure (automatische detectie) virtuele stops Hauptwerk's / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel 1. Configure (automatische detectie) virtuele stops Hauptwerk's / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel 

stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) 

elke virtuele combinatie zuigers / knoppen Hauptwerk om direct naar het digitale orgel combinatie zuigers reageren, 

of : of : 

2. Configure (automatische detectie) Hauptwerk virtuele combinatie zuigers / knoppen om direct te reageren op combinatie van de digitale orgel 2. Configure (automatische detectie) Hauptwerk virtuele combinatie zuigers / knoppen om direct te reageren op combinatie van de digitale orgel 2. Configure (automatische detectie) Hauptwerk virtuele combinatie zuigers / knoppen om direct te reageren op combinatie van de digitale orgel 

zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk 

virtuele stops / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel registers / koppelingen / tremulanten. 

Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende 

bedieningselementen van de digitale orgel, anders Hauptwerk de combinatie systeem zal onvermijdelijk 'gevecht met' de digitale orgel combinatie systeem in de staten van de haltes / koppelingen 

/ tremulanten, meestal leidt tot de stops / koppelingen / tremulanten krijgen niet synchroon. of eindigend in onvoorspelbare staten. Als je per ongeluk terecht in die situatie dan moet je beslissen 

welke van de twee manieren van gebruik zijn genoemd u wilt, gebruik dan ' Organ instellingen | Organ configuratiewizard 'Om alle MIDI / belangrijke trigger-instellingen herstellen voor het orgel welke van de twee manieren van gebruik zijn genoemd u wilt, gebruik dan ' Organ instellingen | Organ configuratiewizard 'Om alle MIDI / belangrijke trigger-instellingen herstellen voor het orgel welke van de twee manieren van gebruik zijn genoemd u wilt, gebruik dan ' Organ instellingen | Organ configuratiewizard 'Om alle MIDI / belangrijke trigger-instellingen herstellen voor het orgel 

(zodat de tegenstrijdige configuratie wordt gewist), dan automatisch detecteren alleen de juiste soorten virtuele controles. 
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Een korte rondleiding van een pijporgel 

Als je niet bekend bent met pijporgels en de terminologie zijn dit deel moet je een achtergrond voldoende om je weg te Hauptwerk te geven. 

Een pijporgel heeft een of meer toetsenborden, genaamd handleidingen, en meestal een pedaal, die effectief een ander toetsenbord gespeeld door de voeten. De troosten is het deel van Een pijporgel heeft een of meer toetsenborden, genaamd handleidingen, en meestal een pedaal, die effectief een ander toetsenbord gespeeld door de voeten. De troosten is het deel van Een pijporgel heeft een of meer toetsenborden, genaamd handleidingen, en meestal een pedaal, die effectief een ander toetsenbord gespeeld door de voeten. De troosten is het deel van Een pijporgel heeft een of meer toetsenborden, genaamd handleidingen, en meestal een pedaal, die effectief een ander toetsenbord gespeeld door de voeten. De troosten is het deel van Een pijporgel heeft een of meer toetsenborden, genaamd handleidingen, en meestal een pedaal, die effectief een ander toetsenbord gespeeld door de voeten. De troosten is het deel van Een pijporgel heeft een of meer toetsenborden, genaamd handleidingen, en meestal een pedaal, die effectief een ander toetsenbord gespeeld door de voeten. De troosten is het deel van Een pijporgel heeft een of meer toetsenborden, genaamd handleidingen, en meestal een pedaal, die effectief een ander toetsenbord gespeeld door de voeten. De troosten is het deel van 

het orgaan, waarmee de organist samenwerkt met het toetsen en knoppen gebruikt om het orgel. 

Verschillende tonen worden door koppelende groepen pijpen, elk met een bepaalde klankkwaliteit. Een dergelijke reeks buizen is aangeduid als een rang, en heeft meestal een pijp voor elke toets op Verschillende tonen worden door koppelende groepen pijpen, elk met een bepaalde klankkwaliteit. Een dergelijke reeks buizen is aangeduid als een rang, en heeft meestal een pijp voor elke toets op Verschillende tonen worden door koppelende groepen pijpen, elk met een bepaalde klankkwaliteit. Een dergelijke reeks buizen is aangeduid als een rang, en heeft meestal een pijp voor elke toets op 

het toetsenbord of pedaalbord. De rang wordt in- en uitgeschakeld met een schakelaar op de console wel een hou op.het toetsenbord of pedaalbord. De rang wordt in- en uitgeschakeld met een schakelaar op de console wel een hou op.

De stop schakelaars op de console zijn meestal fysiek, hetzij trek-knoppen ( push-off, pull-on) of tabs.De stop schakelaars op de console zijn meestal fysiek, hetzij trek-knoppen ( push-off, pull-on) of tabs.De stop schakelaars op de console zijn meestal fysiek, hetzij trek-knoppen ( push-off, pull-on) of tabs.De stop schakelaars op de console zijn meestal fysiek, hetzij trek-knoppen ( push-off, pull-on) of tabs.

Elke rang wordt meestal verbonden aan slechts een handleiding of de pedalen. Een handmatig (of pedalen) tezamen met het stel aanslagen (en dus rangen en leidingen) die verbonden is 

aangeduid als een afdeling. Elke divisie heeft een naam en een bepaalde algehele klankkarakter. Natuurlijk, organen uit verschillende landen hebben verschillende namen voor de divisies en aangeduid als een afdeling. Elke divisie heeft een naam en een bepaalde algehele klankkarakter. Natuurlijk, organen uit verschillende landen hebben verschillende namen voor de divisies en aangeduid als een afdeling. Elke divisie heeft een naam en een bepaalde algehele klankkarakter. Natuurlijk, organen uit verschillende landen hebben verschillende namen voor de divisies en 

tradities hebben geleid tot verschillen in de tonale structuur.

Op een Engels pijporgel, zijn er meestal tussen de twee en vier manualen en een pedaal: 

• De Pedaal divisie wordt gebruikt om de baspartijen te spelen en heeft de diepste klanken. De Pedaal divisie wordt gebruikt om de baspartijen te spelen en heeft de diepste klanken. De Pedaal divisie wordt gebruikt om de baspartijen te spelen en heeft de diepste klanken. 

• De Super goed ( onder handmatige of tweede handboek van onderen) divisie hoofd- en hardste orgelklanken (de diapason refrein of OG koor).De Super goed ( onder handmatige of tweede handboek van onderen) divisie hoofd- en hardste orgelklanken (de diapason refrein of OG koor).De Super goed ( onder handmatige of tweede handboek van onderen) divisie hoofd- en hardste orgelklanken (de diapason refrein of OG koor).De Super goed ( onder handmatige of tweede handboek van onderen) divisie hoofd- en hardste orgelklanken (de diapason refrein of OG koor).De Super goed ( onder handmatige of tweede handboek van onderen) divisie hoofd- en hardste orgelklanken (de diapason refrein of OG koor).De Super goed ( onder handmatige of tweede handboek van onderen) divisie hoofd- en hardste orgelklanken (de diapason refrein of OG koor).

• De Swell ( tweede of derde handmatig van onderen) divisie meer orkestrale en imiterende geluiden, zoals hobo, klarinet en variëteiten van draadvormige geluiden. De De Swell ( tweede of derde handmatig van onderen) divisie meer orkestrale en imiterende geluiden, zoals hobo, klarinet en variëteiten van draadvormige geluiden. De De Swell ( tweede of derde handmatig van onderen) divisie meer orkestrale en imiterende geluiden, zoals hobo, klarinet en variëteiten van draadvormige geluiden. De 

toon wordt meestal bestuurd door een zwelpedaal, die werkt luiken op een doos die de leidingen omsluit, waardoor het volume en de helderheid worden verhoogd of toon wordt meestal bestuurd door een zwelpedaal, die werkt luiken op een doos die de leidingen omsluit, waardoor het volume en de helderheid worden verhoogd of toon wordt meestal bestuurd door een zwelpedaal, die werkt luiken op een doos die de leidingen omsluit, waardoor het volume en de helderheid worden verhoogd of 

verlaagd. 

• De vierde afdeling meestal is het Koor, met de handleiding onder de Grote handleiding geplaatst. Het bevat zachter, duidelijker stopt voor begeleidende zangers.De vierde afdeling meestal is het Koor, met de handleiding onder de Grote handleiding geplaatst. Het bevat zachter, duidelijker stopt voor begeleidende zangers.De vierde afdeling meestal is het Koor, met de handleiding onder de Grote handleiding geplaatst. Het bevat zachter, duidelijker stopt voor begeleidende zangers.

• Als er een vijfde afdeling, het gewoonlijk de Solo, gepositioneerd als boven handleiding en die harder, prominent, solo stopt. Als er een vijfde afdeling, het gewoonlijk de Solo, gepositioneerd als boven handleiding en die harder, prominent, solo stopt. Als er een vijfde afdeling, het gewoonlijk de Solo, gepositioneerd als boven handleiding en die harder, prominent, solo stopt. 

Het koor en Solo divisies soms opgesloten in afzonderlijke zwelkasten met afzonderlijke deining pedalen. 

De aanslagen zijn ontworpen om elkaar aanvullen zowel qua timbre, volume, en het veld waar ze klinken. De spoed van vele haltes wordt gebruikt om de harmonische inhoud van 

andere aanslagen versterken, wanneer gebruikt in combinatie met hen. De nummers op stops geven hun hoogte in voeten. Het getal geeft de lengte van de laagste C pijp in de 

aanslag, daarmee de laagste C pijp op een Open Diapason 8 stop 8 voet lang. 8' stopt het 'normale' ( fundamentele) spoed van de handleidingen. Een stop 4' stop exact één octaaf hoger aanslag, daarmee de laagste C pijp op een Open Diapason 8 stop 8 voet lang. 8' stopt het 'normale' ( fundamentele) spoed van de handleidingen. Een stop 4' stop exact één octaaf hoger aanslag, daarmee de laagste C pijp op een Open Diapason 8 stop 8 voet lang. 8' stopt het 'normale' ( fundamentele) spoed van de handleidingen. Een stop 4' stop exact één octaaf hoger aanslag, daarmee de laagste C pijp op een Open Diapason 8 stop 8 voet lang. 8' stopt het 'normale' ( fundamentele) spoed van de handleidingen. Een stop 4' stop exact één octaaf hoger aanslag, daarmee de laagste C pijp op een Open Diapason 8 stop 8 voet lang. 8' stopt het 'normale' ( fundamentele) spoed van de handleidingen. Een stop 4' stop exact één octaaf hoger 

dan 8' sound, waardoor een aangrijping 4' stop versterkt de tweede (octaaf) harmonische van de 8' toon. A2' stop vierde harmonische, twee octaven versterking boven de spoed van 

de 8' stop. Tarieven stopt meestal zijn 32' , in het pedaal afdelingen van zeer grote orgels. Geluiden onder een 32' C niet hoorbaar voor het menselijk oor. De hoogste stopt zijn vaak 

gevonden zijn 1 1/3' , weer grenzend aan het menselijk gehoor bereik op de top van de handleiding. gevonden zijn 1 1/3' , weer grenzend aan het menselijk gehoor bereik op de top van de handleiding. gevonden zijn 1 1/3' , weer grenzend aan het menselijk gehoor bereik op de top van de handleiding. 

Sommige haltes hebben fractionele lengtes, zoals de Quint 2 2/3. Deze worden genoemd mutaties en af te dwingen harmonischen die niet octaven van de 8' grondtoon zijn. Bijvoorbeeld, het spelen Sommige haltes hebben fractionele lengtes, zoals de Quint 2 2/3. Deze worden genoemd mutaties en af te dwingen harmonischen die niet octaven van de 8' grondtoon zijn. Bijvoorbeeld, het spelen Sommige haltes hebben fractionele lengtes, zoals de Quint 2 2/3. Deze worden genoemd mutaties en af te dwingen harmonischen die niet octaven van de 8' grondtoon zijn. Bijvoorbeeld, het spelen Sommige haltes hebben fractionele lengtes, zoals de Quint 2 2/3. Deze worden genoemd mutaties en af te dwingen harmonischen die niet octaven van de 8' grondtoon zijn. Bijvoorbeeld, het spelen Sommige haltes hebben fractionele lengtes, zoals de Quint 2 2/3. Deze worden genoemd mutaties en af te dwingen harmonischen die niet octaven van de 8' grondtoon zijn. Bijvoorbeeld, het spelen Sommige haltes hebben fractionele lengtes, zoals de Quint 2 2/3. Deze worden genoemd mutaties en af te dwingen harmonischen die niet octaven van de 8' grondtoon zijn. Bijvoorbeeld, het spelen 

van een noot C op een 2 2/3' stop klinkt een opmerking ongeveer gelijk in hoogte aan het spelen van een G noot een octaaf anderhalf boven de C op een stop 8' , versterking van de derde van een noot C op een 2 2/3' stop klinkt een opmerking ongeveer gelijk in hoogte aan het spelen van een G noot een octaaf anderhalf boven de C op een stop 8' , versterking van de derde van een noot C op een 2 2/3' stop klinkt een opmerking ongeveer gelijk in hoogte aan het spelen van een G noot een octaaf anderhalf boven de C op een stop 8' , versterking van de derde 

harmonische. A 1 3/5' stop twee octaven en een grote terts een stop 8' spelen. Deze aanslagen zouden normaal gesproken niet worden afgespeeld zonder hun niet-fractionele tegenhangers, omdat ze harmonische. A 1 3/5' stop twee octaven en een grote terts een stop 8' spelen. Deze aanslagen zouden normaal gesproken niet worden afgespeeld zonder hun niet-fractionele tegenhangers, omdat ze harmonische. A 1 3/5' stop twee octaven en een grote terts een stop 8' spelen. Deze aanslagen zouden normaal gesproken niet worden afgespeeld zonder hun niet-fractionele tegenhangers, omdat ze 

in feite de muziek gespeeld zou omzetten.



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

47 Sectie III: Quick start 

De meeste organen hebben een of meer mengsel stopt. Deze hebben meer dan één pijp per toets (en dus verschillende rangen) en het aantal pijpen per toets wordt aangegeven in de naam De meeste organen hebben een of meer mengsel stopt. Deze hebben meer dan één pijp per toets (en dus verschillende rangen) en het aantal pijpen per toets wordt aangegeven in de naam De meeste organen hebben een of meer mengsel stopt. Deze hebben meer dan één pijp per toets (en dus verschillende rangen) en het aantal pijpen per toets wordt aangegeven in de naam 

aanslag; een mengsel IV vier buizen per toets, bijvoorbeeld. De intervallen die de leidingen omvat het mengsel scheiden (een mengselsamenstelling) variëren, en ze variëren vaak over het kompas aanslag; een mengsel IV vier buizen per toets, bijvoorbeeld. De intervallen die de leidingen omvat het mengsel scheiden (een mengselsamenstelling) variëren, en ze variëren vaak over het kompas aanslag; een mengsel IV vier buizen per toets, bijvoorbeeld. De intervallen die de leidingen omvat het mengsel scheiden (een mengselsamenstelling) variëren, en ze variëren vaak over het kompas aanslag; een mengsel IV vier buizen per toets, bijvoorbeeld. De intervallen die de leidingen omvat het mengsel scheiden (een mengselsamenstelling) variëren, en ze variëren vaak over het kompas aanslag; een mengsel IV vier buizen per toets, bijvoorbeeld. De intervallen die de leidingen omvat het mengsel scheiden (een mengselsamenstelling) variëren, en ze variëren vaak over het kompas 

van de handleiding. Meestal bevatten ze een 2' stop en verschillende mutaties (van de fundamentele 8' toon) omheen gebouwd. Ze worden gebruikt om een schrille glans toe te voegen aan het 

geluid, en opnieuw worden bijna nooit gebruikt als solo stopt.

De naam van een stop (rang) geeft ook de tonale kwaliteiten. Er zijn vier belangrijke tonale groepen:

• diapasons of opdrachtgevers zijn pure 'orgelklankopwekking' en zijn rijk aan harmonischen, met een volle klank. Deze vormen de belangrijkste diapason refrein op de Grote, de ruggengraat van diapasons of opdrachtgevers zijn pure 'orgelklankopwekking' en zijn rijk aan harmonischen, met een volle klank. Deze vormen de belangrijkste diapason refrein op de Grote, de ruggengraat van diapasons of opdrachtgevers zijn pure 'orgelklankopwekking' en zijn rijk aan harmonischen, met een volle klank. Deze vormen de belangrijkste diapason refrein op de Grote, de ruggengraat van diapasons of opdrachtgevers zijn pure 'orgelklankopwekking' en zijn rijk aan harmonischen, met een volle klank. Deze vormen de belangrijkste diapason refrein op de Grote, de ruggengraat van diapasons of opdrachtgevers zijn pure 'orgelklankopwekking' en zijn rijk aan harmonischen, met een volle klank. Deze vormen de belangrijkste diapason refrein op de Grote, de ruggengraat van diapasons of opdrachtgevers zijn pure 'orgelklankopwekking' en zijn rijk aan harmonischen, met een volle klank. Deze vormen de belangrijkste diapason refrein op de Grote, de ruggengraat van 

het orgel. Secundaire, zachtere diapason refreinen zijn vaak te vinden op andere handleidingen. Ze verschijnen onder verschillende benamingen - Diapason, Principal, Octave, vijftiende, het orgel. Secundaire, zachtere diapason refreinen zijn vaak te vinden op andere handleidingen. Ze verschijnen onder verschillende benamingen - Diapason, Principal, Octave, vijftiende, 

Prestant, Montre, en worden gewoonlijk ook gebruikt voor de mutaties en mengsels. Prestant, Montre, en worden gewoonlijk ook gebruikt voor de mutaties en mengsels. 

• fluiten hebben minder harmonische ontwikkeling, en zijn van een zachter, zuiverder geluid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Gedekte pijp, Clear Fluit, Harmonic Fluit, Rohrflute, Hohl Flute en Bourdon.fluiten hebben minder harmonische ontwikkeling, en zijn van een zachter, zuiverder geluid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Gedekte pijp, Clear Fluit, Harmonic Fluit, Rohrflute, Hohl Flute en Bourdon.fluiten hebben minder harmonische ontwikkeling, en zijn van een zachter, zuiverder geluid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Gedekte pijp, Clear Fluit, Harmonic Fluit, Rohrflute, Hohl Flute en Bourdon.fluiten hebben minder harmonische ontwikkeling, en zijn van een zachter, zuiverder geluid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Gedekte pijp, Clear Fluit, Harmonic Fluit, Rohrflute, Hohl Flute en Bourdon.fluiten hebben minder harmonische ontwikkeling, en zijn van een zachter, zuiverder geluid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Gedekte pijp, Clear Fluit, Harmonic Fluit, Rohrflute, Hohl Flute en Bourdon.fluiten hebben minder harmonische ontwikkeling, en zijn van een zachter, zuiverder geluid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Gedekte pijp, Clear Fluit, Harmonic Fluit, Rohrflute, Hohl Flute en Bourdon.fluiten hebben minder harmonische ontwikkeling, en zijn van een zachter, zuiverder geluid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Gedekte pijp, Clear Fluit, Harmonic Fluit, Rohrflute, Hohl Flute en Bourdon.

• Reeds produceren geluid op een andere manier om andere pijpen, dat een metalen riet trilt mechanisch tegen een resonator buis. Ze zijn zeer rijk aan harmonische inhoud en kunnen Reeds produceren geluid op een andere manier om andere pijpen, dat een metalen riet trilt mechanisch tegen een resonator buis. Ze zijn zeer rijk aan harmonische inhoud en kunnen Reeds produceren geluid op een andere manier om andere pijpen, dat een metalen riet trilt mechanisch tegen een resonator buis. Ze zijn zeer rijk aan harmonische inhoud en kunnen Reeds produceren geluid op een andere manier om andere pijpen, dat een metalen riet trilt mechanisch tegen een resonator buis. Ze zijn zeer rijk aan harmonische inhoud en kunnen Reeds produceren geluid op een andere manier om andere pijpen, dat een metalen riet trilt mechanisch tegen een resonator buis. Ze zijn zeer rijk aan harmonische inhoud en kunnen Reeds produceren geluid op een andere manier om andere pijpen, dat een metalen riet trilt mechanisch tegen een resonator buis. Ze zijn zeer rijk aan harmonische inhoud en kunnen 

zeer luid en briljant. Bekende voorbeelden zijn de Trompet, Clarion, trombone, klarinet, hobo, Crumhorn en Contra Fagotto. Ze kunnen worden gebruikt als solo-stops of levendigheid en zeer luid en briljant. Bekende voorbeelden zijn de Trompet, Clarion, trombone, klarinet, hobo, Crumhorn en Contra Fagotto. Ze kunnen worden gebruikt als solo-stops of levendigheid en zeer luid en briljant. Bekende voorbeelden zijn de Trompet, Clarion, trombone, klarinet, hobo, Crumhorn en Contra Fagotto. Ze kunnen worden gebruikt als solo-stops of levendigheid en zeer luid en briljant. Bekende voorbeelden zijn de Trompet, Clarion, trombone, klarinet, hobo, Crumhorn en Contra Fagotto. Ze kunnen worden gebruikt als solo-stops of levendigheid en zeer luid en briljant. Bekende voorbeelden zijn de Trompet, Clarion, trombone, klarinet, hobo, Crumhorn en Contra Fagotto. Ze kunnen worden gebruikt als solo-stops of levendigheid en zeer luid en briljant. Bekende voorbeelden zijn de Trompet, Clarion, trombone, klarinet, hobo, Crumhorn en Contra Fagotto. Ze kunnen worden gebruikt als solo-stops of levendigheid en 

de aanwezigheid toe te voegen aan een koor van andere haltes. 

• strings zijn (meestal) achtereenvolgens een subklasse van de diapasons, maar met een veel smallere schaal pijp. Ze zijn harmonisch rijke en ontworpen voor hun strings zijn (meestal) achtereenvolgens een subklasse van de diapasons, maar met een veel smallere schaal pijp. Ze zijn harmonisch rijke en ontworpen voor hun 

snaar-achtige kwaliteiten. Bekende voorbeelden zijn de Viola, Gamba, Salicional, Viola di Gamba, Salicet, Geigen Principal en Violin Principal. Ze zijn meestal warm en zacht snaar-achtige kwaliteiten. Bekende voorbeelden zijn de Viola, Gamba, Salicional, Viola di Gamba, Salicet, Geigen Principal en Violin Principal. Ze zijn meestal warm en zacht snaar-achtige kwaliteiten. Bekende voorbeelden zijn de Viola, Gamba, Salicional, Viola di Gamba, Salicet, Geigen Principal en Violin Principal. Ze zijn meestal warm en zacht snaar-achtige kwaliteiten. Bekende voorbeelden zijn de Viola, Gamba, Salicional, Viola di Gamba, Salicet, Geigen Principal en Violin Principal. Ze zijn meestal warm en zacht snaar-achtige kwaliteiten. Bekende voorbeelden zijn de Viola, Gamba, Salicional, Viola di Gamba, Salicet, Geigen Principal en Violin Principal. Ze zijn meestal warm en zacht 

van toon. 

Sommige buizen zijn geclassificeerd als imitatie, in dat ze zijn ontworpen om het geluid zo dicht mogelijk bij hun orkestrale naamgenoten. De Klarinet is een dergelijke stop. Sommige buizen zijn geclassificeerd als imitatie, in dat ze zijn ontworpen om het geluid zo dicht mogelijk bij hun orkestrale naamgenoten. De Klarinet is een dergelijke stop. Sommige buizen zijn geclassificeerd als imitatie, in dat ze zijn ontworpen om het geluid zo dicht mogelijk bij hun orkestrale naamgenoten. De Klarinet is een dergelijke stop. Sommige buizen zijn geclassificeerd als imitatie, in dat ze zijn ontworpen om het geluid zo dicht mogelijk bij hun orkestrale naamgenoten. De Klarinet is een dergelijke stop. Sommige buizen zijn geclassificeerd als imitatie, in dat ze zijn ontworpen om het geluid zo dicht mogelijk bij hun orkestrale naamgenoten. De Klarinet is een dergelijke stop. 

Modern keyboards en synthesizers zijn bijna altijd afgestemd op gelijkzwevend, wat betekent dat de muzikale interval tussen twee opeenvolgende noten (een halve toon) constant is over het Modern keyboards en synthesizers zijn bijna altijd afgestemd op gelijkzwevend, wat betekent dat de muzikale interval tussen twee opeenvolgende noten (een halve toon) constant is over het Modern keyboards en synthesizers zijn bijna altijd afgestemd op gelijkzwevend, wat betekent dat de muzikale interval tussen twee opeenvolgende noten (een halve toon) constant is over het 

gehele toetsenbord. Hoewel dit niet muzikaal 'perfect' (als u een C en een E samen te spelen, bijvoorbeeld, kunt u een fasering horen omdat de harmonischen zijn niet perfect afgestemd), 

betekent dit dat muziek kan worden omgezet en vooruitgang door middel van verschillende sleutels en de tuning klinkt precies hetzelfde. Het is een compromis. Alternatief temperamenten ( stemmingen) betekent dit dat muziek kan worden omgezet en vooruitgang door middel van verschillende sleutels en de tuning klinkt precies hetzelfde. Het is een compromis. Alternatief temperamenten ( stemmingen) betekent dit dat muziek kan worden omgezet en vooruitgang door middel van verschillende sleutels en de tuning klinkt precies hetzelfde. Het is een compromis. Alternatief temperamenten ( stemmingen) 

worden vaak aangetroffen in organen, waar de verschillende effect van elke toets kan worden gebruikt om te profiteren, in het bijzonder met historische muziek. 

Een weinig orgelregisters bewust afgestemd hoog of ten opzichte van de andere aanslagen op het orgel. De Celeste is de meest voorkomende voorbeeld, dat bedoeld is om een koor effect Een weinig orgelregisters bewust afgestemd hoog of ten opzichte van de andere aanslagen op het orgel. De Celeste is de meest voorkomende voorbeeld, dat bedoeld is om een koor effect Een weinig orgelregisters bewust afgestemd hoog of ten opzichte van de andere aanslagen op het orgel. De Celeste is de meest voorkomende voorbeeld, dat bedoeld is om een koor effect 

wanneer het wordt afgespeeld met bepaalde andere aanslagen, zoals een Viola di Gamba. ( De Encyclopedia of orgelregisters website is een nuttig naslagwerk voor stop classificatie.) wanneer het wordt afgespeeld met bepaalde andere aanslagen, zoals een Viola di Gamba. ( De Encyclopedia of orgelregisters website is een nuttig naslagwerk voor stop classificatie.) wanneer het wordt afgespeeld met bepaalde andere aanslagen, zoals een Viola di Gamba. ( De Encyclopedia of orgelregisters website is een nuttig naslagwerk voor stop classificatie.) 

koppelingen mechanisch, pneumatisch of elektrische inrichtingen die gebruikers of afdelingen met elkaar te verbinden. Hun controles hebben meestal hetzelfde uiterlijk als aanslagen, in dat ze meestal worden koppelingen mechanisch, pneumatisch of elektrische inrichtingen die gebruikers of afdelingen met elkaar te verbinden. Hun controles hebben meestal hetzelfde uiterlijk als aanslagen, in dat ze meestal worden 

gecontroleerd door draw-knoppen of tabs. Als de Zwellen tot Great koppeling is ingeschakeld, dan is het spelen van een noot op de Grote handleiding zal dezelfde noot spelen op de Swell handleiding, zodat hun gecontroleerd door draw-knoppen of tabs. Als de Zwellen tot Great koppeling is ingeschakeld, dan is het spelen van een noot op de Grote handleiding zal dezelfde noot spelen op de Swell handleiding, zodat hun gecontroleerd door draw-knoppen of tabs. Als de Zwellen tot Great koppeling is ingeschakeld, dan is het spelen van een noot op de Grote handleiding zal dezelfde noot spelen op de Swell handleiding, zodat hun 

geluiden worden gecombineerd en geleend van andere divisies. Let op de volgorde waarin de handleidingen in de naam worden vermeld: de afdeling verschijnen voor het eerst in de naam wordt automatisch 

afgespeeld wanneer de tweede wordt gespeeld door de organist.

Koppelaars kunnen toetsen fysiek verbinden, zodat het indrukken van een toets op een manuele veroorzaakt eigenlijk de corresponderende toets van het toetsenbord gekoppeld verplaatsen. Echter, meer 

gebruikelijk, een koppeling alleen van invloed op de kernactiviteit, waarbij de wijze waarop het toetsenbord is verbonden met de pijpen, zodat geen extra toetsen worden gezien bewegen wanneer het gebruikelijk, een koppeling alleen van invloed op de kernactiviteit, waarbij de wijze waarop het toetsenbord is verbonden met de pijpen, zodat geen extra toetsen worden gezien bewegen wanneer het gebruikelijk, een koppeling alleen van invloed op de kernactiviteit, waarbij de wijze waarop het toetsenbord is verbonden met de pijpen, zodat geen extra toetsen worden gezien bewegen wanneer het 

koppelstuk aangrijpt. 

Koppelingen mogen paar bij niet-unisono toonhoogte. Bijvoorbeeld, de Zwellen tot Great Octave koppeling zal een noot op het Swell dat is een octaaf hoger dan alle ingedrukte noot op de Koppelingen mogen paar bij niet-unisono toonhoogte. Bijvoorbeeld, de Zwellen tot Great Octave koppeling zal een noot op het Swell dat is een octaaf hoger dan alle ingedrukte noot op de Koppelingen mogen paar bij niet-unisono toonhoogte. Bijvoorbeeld, de Zwellen tot Great Octave koppeling zal een noot op het Swell dat is een octaaf hoger dan alle ingedrukte noot op de Koppelingen mogen paar bij niet-unisono toonhoogte. Bijvoorbeeld, de Zwellen tot Great Octave koppeling zal een noot op het Swell dat is een octaaf hoger dan alle ingedrukte noot op de Koppelingen mogen paar bij niet-unisono toonhoogte. Bijvoorbeeld, de Zwellen tot Great Octave koppeling zal een noot op het Swell dat is een octaaf hoger dan alle ingedrukte noot op de 

Grote. Niet-unisono koppelaars kunnen ook werken op dezelfde verdeling als de ingedrukte toets. Bijvoorbeeld, de

Swell Octave koppeling zal een noot een octaaf hoger op de Swell voor elke noot op de Swell die wordt gespeeld door de organist. In dit geval worden de koppelingen gebruikt om de sterkte van Swell Octave koppeling zal een noot een octaaf hoger op de Swell voor elke noot op de Swell die wordt gespeeld door de organist. In dit geval worden de koppelingen gebruikt om de sterkte van 

de tweede en hogere harmonischen te vergroten.

De Unison Off coupler voorkomt gespeelde toetsen direct afgaat helemaal, maar maakt gekoppeld sleutels geluid. Bijvoorbeeld als u een middelste C spelen op de Swell met de Swell De Unison Off coupler voorkomt gespeelde toetsen direct afgaat helemaal, maar maakt gekoppeld sleutels geluid. Bijvoorbeeld als u een middelste C spelen op de Swell met de Swell De Unison Off coupler voorkomt gespeelde toetsen direct afgaat helemaal, maar maakt gekoppeld sleutels geluid. Bijvoorbeeld als u een middelste C spelen op de Swell met de Swell 

Octave en Swell Unison Off koppelingen bezet, de middelste C zal geen geluid, maar de C boven het zal.

Stopt niet altijd buizen voor alle noten op het toetsenbord voor hun divisie, hoewel de meeste doen. Als een stop alleen pijpen uit de tweede C van de bodem van een 61-toetsen 

keyboard (om economische redenen bij het orgel werd), wordt het gewoonlijk afgebeeld met een TC of tenor C legende in de specificatie. Soms de buizen een verdeling boven vlak keyboard (om economische redenen bij het orgel werd), wordt het gewoonlijk afgebeeld met een TC of tenor C legende in de specificatie. Soms de buizen een verdeling boven vlak keyboard (om economische redenen bij het orgel werd), wordt het gewoonlijk afgebeeld met een TC of tenor C legende in de specificatie. Soms de buizen een verdeling boven vlak keyboard (om economische redenen bij het orgel werd), wordt het gewoonlijk afgebeeld met een TC of tenor C legende in de specificatie. Soms de buizen een verdeling boven vlak keyboard (om economische redenen bij het orgel werd), wordt het gewoonlijk afgebeeld met een TC of tenor C legende in de specificatie. Soms de buizen een verdeling boven vlak 

liggen toegankelijk zijn voor de sleutels, zodat niet-unisono koppelaars verder soepel in de bovenste of onderste octaven.

Soms stopt of zelfs delen van haltes liggen geleend van rangen van andere divisies. Een pedaal Trompet 8 (Gt) stop geeft aan dat de leidingen van de Grote Trompet 8 rang eigenlijk klinkt Soms stopt of zelfs delen van haltes liggen geleend van rangen van andere divisies. Een pedaal Trompet 8 (Gt) stop geeft aan dat de leidingen van de Grote Trompet 8 rang eigenlijk klinkt Soms stopt of zelfs delen van haltes liggen geleend van rangen van andere divisies. Een pedaal Trompet 8 (Gt) stop geeft aan dat de leidingen van de Grote Trompet 8 rang eigenlijk klinkt Soms stopt of zelfs delen van haltes liggen geleend van rangen van andere divisies. Een pedaal Trompet 8 (Gt) stop geeft aan dat de leidingen van de Grote Trompet 8 rang eigenlijk klinkt Soms stopt of zelfs delen van haltes liggen geleend van rangen van andere divisies. Een pedaal Trompet 8 (Gt) stop geeft aan dat de leidingen van de Grote Trompet 8 rang eigenlijk klinkt 

wanneer de stop is ingeschakeld, ook al is de stop behoort tot een andere divisie. Dit is een vrij gemeenschappelijke economie van de kant van orgelbouwers, en wordt meestal aangeduid 

met de 'echte' divisie verschijnen tussen haakjes.

Organen dat een klein aantal van de buis gelederen, waaruit vele haltes zijn, hebben afgeleide ( geleend) worden genoemd unified of eenheid organen, waarbij de werkwijze eenwording. Vooral, Organen dat een klein aantal van de buis gelederen, waaruit vele haltes zijn, hebben afgeleide ( geleend) worden genoemd unified of eenheid organen, waarbij de werkwijze eenwording. Vooral, Organen dat een klein aantal van de buis gelederen, waaruit vele haltes zijn, hebben afgeleide ( geleend) worden genoemd unified of eenheid organen, waarbij de werkwijze eenwording. Vooral, Organen dat een klein aantal van de buis gelederen, waaruit vele haltes zijn, hebben afgeleide ( geleend) worden genoemd unified of eenheid organen, waarbij de werkwijze eenwording. Vooral, Organen dat een klein aantal van de buis gelederen, waaruit vele haltes zijn, hebben afgeleide ( geleend) worden genoemd unified of eenheid organen, waarbij de werkwijze eenwording. Vooral, Organen dat een klein aantal van de buis gelederen, waaruit vele haltes zijn, hebben afgeleide ( geleend) worden genoemd unified of eenheid organen, waarbij de werkwijze eenwording. Vooral, Organen dat een klein aantal van de buis gelederen, waaruit vele haltes zijn, hebben afgeleide ( geleend) worden genoemd unified of eenheid organen, waarbij de werkwijze eenwording. Vooral, Organen dat een klein aantal van de buis gelederen, waaruit vele haltes zijn, hebben afgeleide ( geleend) worden genoemd unified of eenheid organen, waarbij de werkwijze eenwording. Vooral, Organen dat een klein aantal van de buis gelederen, waaruit vele haltes zijn, hebben afgeleide ( geleend) worden genoemd unified of eenheid organen, waarbij de werkwijze eenwording. Vooral, 

theater / bioscoop organen zijn gebouwd op dit principe, met een klein aantal rijen waaruit een groot aantal stops zijn afgeleid op vele plaatsen, en het is een belangrijk aspect van hun sound. theater / bioscoop organen zijn gebouwd op dit principe, met een klein aantal rijen waaruit een groot aantal stops zijn afgeleid op vele plaatsen, en het is een belangrijk aspect van hun sound. 

Koppelaars soms handelen slechts enkele haltes aan de splitsing. Bijvoorbeeld Swell Reeds To Great koppelaar linkt alleen de tongwerken van het Zwelwerk aan het Hoofdwerk. Koppelaars soms handelen slechts enkele haltes aan de splitsing. Bijvoorbeeld Swell Reeds To Great koppelaar linkt alleen de tongwerken van het Zwelwerk aan het Hoofdwerk. Koppelaars soms handelen slechts enkele haltes aan de splitsing. Bijvoorbeeld Swell Reeds To Great koppelaar linkt alleen de tongwerken van het Zwelwerk aan het Hoofdwerk. 
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Bass koppelingen zijn speciaal in dat ze alleen het koppelen van de laagste gespeelde noot. Ze zijn vrij algemeen op kleinere instrumenten, waar de organist niet bevoegd zijn op het gebruik van de pedalen Bass koppelingen zijn speciaal in dat ze alleen het koppelen van de laagste gespeelde noot. Ze zijn vrij algemeen op kleinere instrumenten, waar de organist niet bevoegd zijn op het gebruik van de pedalen 

kan worden, en laat de pedaal divisie 'automatisch' worden gespeeld door de laagste noot gespeeld op een handleiding. Voor Hauptwerk gebruikers zonder een MIDI pedalboard ze zijn een bijzonder nuttig 

integratie. Melodie / Melodic koppelingen zijn vergelijkbaar, maar stel alleen de hoogste noot gespeeld, dus het benadrukken van een solo melodische lijn. integratie. Melodie / Melodic koppelingen zijn vergelijkbaar, maar stel alleen de hoogste noot gespeeld, dus het benadrukken van een solo melodische lijn. integratie. Melodie / Melodic koppelingen zijn vergelijkbaar, maar stel alleen de hoogste noot gespeeld, dus het benadrukken van een solo melodische lijn. 

EEN ventiel Een ander (vrij ongebruikelijk) spelen steun, die slechts 'schakelt' geplaatste deelnemers, gewoonlijk door het afsluiten van een klep die alle lucht bereiken van hun leidingen voorkomt. EEN ventiel Een ander (vrij ongebruikelijk) spelen steun, die slechts 'schakelt' geplaatste deelnemers, gewoonlijk door het afsluiten van een klep die alle lucht bereiken van hun leidingen voorkomt. EEN ventiel Een ander (vrij ongebruikelijk) spelen steun, die slechts 'schakelt' geplaatste deelnemers, gewoonlijk door het afsluiten van een klep die alle lucht bereiken van hun leidingen voorkomt. 

EEN tremulant is een mechanische vinding waarbij de luchtdruk naar de buizen geleverde periodiek wordt gevarieerd, waardoor een 'beven om het geluid. Tot gevolg heeft dat de toonhoogte, amplitude en EEN tremulant is een mechanische vinding waarbij de luchtdruk naar de buizen geleverde periodiek wordt gevarieerd, waardoor een 'beven om het geluid. Tot gevolg heeft dat de toonhoogte, amplitude en EEN tremulant is een mechanische vinding waarbij de luchtdruk naar de buizen geleverde periodiek wordt gevarieerd, waardoor een 'beven om het geluid. Tot gevolg heeft dat de toonhoogte, amplitude en 

harmonische inhoud van het geluid van elke pijp op complexe wijze en met complexe modulerende golfvormen verschillen. Het wordt gewoonlijk bewerkstelligd met een pneumatische motor ventilatie lucht 

uit de toevoer leidingen. Het is een ander belangrijk aspect van het geluid van een theater / bioscoop orgel. Tremulanten zijn meestal in- en uitgeschakeld door draw-knoppen of tabs op de console.

Knoppen op een orgel worden gewoonlijk als zuigers Als gevolg van de manier waarop zij werkten in het verleden. Knoppen op een orgel worden gewoonlijk als zuigers Als gevolg van de manier waarop zij werkten in het verleden. Knoppen op een orgel worden gewoonlijk als zuigers Als gevolg van de manier waarop zij werkten in het verleden. 

EEN combinatie actie een mechanisme welke combinaties van aanslagen, koppelaars, tremulanten en andere regelaars kunnen worden opgeslagen en opgeroepen met een enkele zuiger EEN combinatie actie een mechanisme welke combinaties van aanslagen, koppelaars, tremulanten en andere regelaars kunnen worden opgeslagen en opgeroepen met een enkele zuiger EEN combinatie actie een mechanisme welke combinaties van aanslagen, koppelaars, tremulanten en andere regelaars kunnen worden opgeslagen en opgeroepen met een enkele zuiger 

knop. Deze zuigers zijn meestal onder het handboek en boven de pedalen en memoriseren controles voor de corresponderende werk ( afgesplitste combinaties), en soms ook combinaties knop. Deze zuigers zijn meestal onder het handboek en boven de pedalen en memoriseren controles voor de corresponderende werk ( afgesplitste combinaties), en soms ook combinaties knop. Deze zuigers zijn meestal onder het handboek en boven de pedalen en memoriseren controles voor de corresponderende werk ( afgesplitste combinaties), en soms ook combinaties 

op te slaan voor alle instellingen op het orgel, ongeacht de divisie ( algemene combinaties).op te slaan voor alle instellingen op het orgel, ongeacht de divisie ( algemene combinaties).

Een combinatie actie kan vastgesteld of programmeerbare / verstelbaar. In Hauptwerk, kunnen alle combinaties worden geprogrammeerd, en alle huidige instelling meestal opgeslagen op een Een combinatie actie kan vastgesteld of programmeerbare / verstelbaar. In Hauptwerk, kunnen alle combinaties worden geprogrammeerd, en alle huidige instelling meestal opgeslagen op een Een combinatie actie kan vastgesteld of programmeerbare / verstelbaar. In Hauptwerk, kunnen alle combinaties worden geprogrammeerd, en alle huidige instelling meestal opgeslagen op een Een combinatie actie kan vastgesteld of programmeerbare / verstelbaar. In Hauptwerk, kunnen alle combinaties worden geprogrammeerd, en alle huidige instelling meestal opgeslagen op een Een combinatie actie kan vastgesteld of programmeerbare / verstelbaar. In Hauptwerk, kunnen alle combinaties worden geprogrammeerd, en alle huidige instelling meestal opgeslagen op een 

combinatie zuiger geschikt is voor de scheiding. Zoals sommige pijporgels, Hauptwerk heeft ook een registratie sequencer bestaande uit een reeks programmeerbare combiframes, die algemeen combinatie zuiger geschikt is voor de scheiding. Zoals sommige pijporgels, Hauptwerk heeft ook een registratie sequencer bestaande uit een reeks programmeerbare combiframes, die algemeen combinatie zuiger geschikt is voor de scheiding. Zoals sommige pijporgels, Hauptwerk heeft ook een registratie sequencer bestaande uit een reeks programmeerbare combiframes, die algemeen combinatie zuiger geschikt is voor de scheiding. Zoals sommige pijporgels, Hauptwerk heeft ook een registratie sequencer bestaande uit een reeks programmeerbare combiframes, die algemeen combinatie zuiger geschikt is voor de scheiding. Zoals sommige pijporgels, Hauptwerk heeft ook een registratie sequencer bestaande uit een reeks programmeerbare combiframes, die algemeen 

combinaties die een sequentie vormen, zodat alle bewegingen van de aanslag een overweging op te nemen en doorlopen door het indrukken van een enkele zuiger. 

Merk op dat een combinatie acties oorzaak de bijbehorende draw-knoppen of tabs om fysiek te verplaatsen wanneer ze geactiveerd worden, terwijl anderen onzichtbaar toe te voegen aan of de registratie getoond op 

de console te vervangen, en hebben een 'state' (aan of uit), en kunnen worden gegroepeerd zodat slechts één kan worden geselecteerd op een bepaald moment. Het oude systeem komt vaker voor in het Engels 

organen, waarbij de laatste in de Europese organen.

De FF, Tutti, of volledige Organ schakelaar (zuiger trek-knop of lip) is een voorbeeld van 'stateful' samenstelling, die afhangt van de belangrijkste koor stopt en koppelingen naar een luid, vol en De FF, Tutti, of volledige Organ schakelaar (zuiger trek-knop of lip) is een voorbeeld van 'stateful' samenstelling, die afhangt van de belangrijkste koor stopt en koppelingen naar een luid, vol en De FF, Tutti, of volledige Organ schakelaar (zuiger trek-knop of lip) is een voorbeeld van 'stateful' samenstelling, die afhangt van de belangrijkste koor stopt en koppelingen naar een luid, vol en De FF, Tutti, of volledige Organ schakelaar (zuiger trek-knop of lip) is een voorbeeld van 'stateful' samenstelling, die afhangt van de belangrijkste koor stopt en koppelingen naar een luid, vol en De FF, Tutti, of volledige Organ schakelaar (zuiger trek-knop of lip) is een voorbeeld van 'stateful' samenstelling, die afhangt van de belangrijkste koor stopt en koppelingen naar een luid, vol en 

indrukwekkende sound gemakkelijk geven, zonder de stop en verbindingstuk schakelaars fysiek en meestal toe te voegen aan hun registratie. 

Sommige organen combinatie koppelaars die paar divisie combinatie knoppen. Indien bijvoorbeeld de Grote Pistons To Pedaal koppelstuk aangrijpt, indrukken van een pedaal Sommige organen combinatie koppelaars die paar divisie combinatie knoppen. Indien bijvoorbeeld de Grote Pistons To Pedaal koppelstuk aangrijpt, indrukken van een pedaal Sommige organen combinatie koppelaars die paar divisie combinatie knoppen. Indien bijvoorbeeld de Grote Pistons To Pedaal koppelstuk aangrijpt, indrukken van een pedaal Sommige organen combinatie koppelaars die paar divisie combinatie knoppen. Indien bijvoorbeeld de Grote Pistons To Pedaal koppelstuk aangrijpt, indrukken van een pedaal Sommige organen combinatie koppelaars die paar divisie combinatie knoppen. Indien bijvoorbeeld de Grote Pistons To Pedaal koppelstuk aangrijpt, indrukken van een pedaal 

combinatie zuiger wordt tegelijk de bijbehorende grote zuiger. 

Soms omkeerbare zuigers zijn de gunstige kortsluitingen dikwijls gebruikte koppelaars (of andere controles) te verschaffen. Elke keer dat ze worden ingedrukt, ze wisselen de toestand van Soms omkeerbare zuigers zijn de gunstige kortsluitingen dikwijls gebruikte koppelaars (of andere controles) te verschaffen. Elke keer dat ze worden ingedrukt, ze wisselen de toestand van Soms omkeerbare zuigers zijn de gunstige kortsluitingen dikwijls gebruikte koppelaars (of andere controles) te verschaffen. Elke keer dat ze worden ingedrukt, ze wisselen de toestand van 

de bijbehorende koppeling. De Zwellen tot Great coupler vaak dergelijke omkeerbare zuiger. de bijbehorende koppeling. De Zwellen tot Great coupler vaak dergelijke omkeerbare zuiger. de bijbehorende koppeling. De Zwellen tot Great coupler vaak dergelijke omkeerbare zuiger. 

EEN crescendo is een ander spelen hulp, soms te vinden op grotere instrumenten. Het wordt door een pedaal (zoals zwelpedaal) en het in- en uitschakelen combinaties stopt wanneer het EEN crescendo is een ander spelen hulp, soms te vinden op grotere instrumenten. Het wordt door een pedaal (zoals zwelpedaal) en het in- en uitschakelen combinaties stopt wanneer het EEN crescendo is een ander spelen hulp, soms te vinden op grotere instrumenten. Het wordt door een pedaal (zoals zwelpedaal) en het in- en uitschakelen combinaties stopt wanneer het 

wordt verplaatst. Het is meestal programmeerbaar, en zo uitgevoerd dat geleidelijk harder aanslagen zijn aangesteld als deze naar voren wordt bewogen en ontkoppeld wanneer deze naar 

achteren wordt bewogen, waardoor een gemakkelijke crescendo of diminuendo terwijl de handen vrij.

Theater organen hebben vaak tweede druk op hun handleidingen, waarbij het indrukken van een toets ingedrukt verder dan normaal veroorzaakt extra (meestal solo) stopt om geluid. De haltes geactiveerd op Theater organen hebben vaak tweede druk op hun handleidingen, waarbij het indrukken van een toets ingedrukt verder dan normaal veroorzaakt extra (meestal solo) stopt om geluid. De haltes geactiveerd op Theater organen hebben vaak tweede druk op hun handleidingen, waarbij het indrukken van een toets ingedrukt verder dan normaal veroorzaakt extra (meestal solo) stopt om geluid. De haltes geactiveerd op 

deze manier kan doorgaans worden gekozen uit afzonderlijke stop schakelaars op de console.

Sommige organen (in het bijzonder theater organen) hebben ook percussie stopt, zoals carillons ( klokken), akoestische piano, glockenspiels enzovoort, getroffen door hamers als de corresponderende Sommige organen (in het bijzonder theater organen) hebben ook percussie stopt, zoals carillons ( klokken), akoestische piano, glockenspiels enzovoort, getroffen door hamers als de corresponderende Sommige organen (in het bijzonder theater organen) hebben ook percussie stopt, zoals carillons ( klokken), akoestische piano, glockenspiels enzovoort, getroffen door hamers als de corresponderende Sommige organen (in het bijzonder theater organen) hebben ook percussie stopt, zoals carillons ( klokken), akoestische piano, glockenspiels enzovoort, getroffen door hamers als de corresponderende Sommige organen (in het bijzonder theater organen) hebben ook percussie stopt, zoals carillons ( klokken), akoestische piano, glockenspiels enzovoort, getroffen door hamers als de corresponderende 

toetsen worden ingedrukt. Soms niet-afgestemde percussie stops worden geactiveerd vanuit knie hefbomen, of wanneer een toets wordt ingedrukt onafhankelijk van de toonhoogte, of andere 

voorzieningen. Soms ook dergelijke percussie herhaald; sloeg meerdere malen terwijl een sleutel of zuiger wordt ingedrukt. Een theaterorgel trommelbroodje is een voorbeeld.voorzieningen. Soms ook dergelijke percussie herhaald; sloeg meerdere malen terwijl een sleutel of zuiger wordt ingedrukt. Een theaterorgel trommelbroodje is een voorbeeld.voorzieningen. Soms ook dergelijke percussie herhaald; sloeg meerdere malen terwijl een sleutel of zuiger wordt ingedrukt. Een theaterorgel trommelbroodje is een voorbeeld.

Theater organen hebben ook effecten vallen, die meestal pneumatisch contraptions het produceren van speciale effecten geluiden, zoals sirenes, surfen en vogelzang, in- en uitgeschakeld door Theater organen hebben ook effecten vallen, die meestal pneumatisch contraptions het produceren van speciale effecten geluiden, zoals sirenes, surfen en vogelzang, in- en uitgeschakeld door Theater organen hebben ook effecten vallen, die meestal pneumatisch contraptions het produceren van speciale effecten geluiden, zoals sirenes, surfen en vogelzang, in- en uitgeschakeld door 

schakelaars op de console, en oorspronkelijk gebruikt voor de begeleiding van de stomme film. 

Al het bovenstaande mechanismen kunnen worden gemodelleerd in Hauptwerk. 

Er zijn veel boeken beschikbaar die de anatomie van pijporgels in grote diepte en een aantal nuttige websites met meer informatie te beschrijven. 
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Sectie V: Het gebruik van Hauptwerk Virtual 

console 

Als je dat nog niet hebt gedaan, volg dan de Sectie III: Quick start hoofdstuk in deze handleiding. Als het nog niet geladen is, gebruik orgel | load orgel op het menu Hauptwerk aan de St. Als je dat nog niet hebt gedaan, volg dan de Sectie III: Quick start hoofdstuk in deze handleiding. Als het nog niet geladen is, gebruik orgel | load orgel op het menu Hauptwerk aan de St. Als je dat nog niet hebt gedaan, volg dan de Sectie III: Quick start hoofdstuk in deze handleiding. Als het nog niet geladen is, gebruik orgel | load orgel op het menu Hauptwerk aan de St. Als je dat nog niet hebt gedaan, volg dan de Sectie III: Quick start hoofdstuk in deze handleiding. Als het nog niet geladen is, gebruik orgel | load orgel op het menu Hauptwerk aan de St. Als je dat nog niet hebt gedaan, volg dan de Sectie III: Quick start hoofdstuk in deze handleiding. Als het nog niet geladen is, gebruik orgel | load orgel op het menu Hauptwerk aan de St. 

Anne's, Moseley orgel sample set te laden. Het moet ongeveer als volgt uitzien:

De linker en rechter panelen op het scherm zijn de stop staanders en bevatten de aanslagen, koppelingen en tremulant virtuele draw-knoppen. Zoals je al hebt gezien, het klikken op een virtuele De linker en rechter panelen op het scherm zijn de stop staanders en bevatten de aanslagen, koppelingen en tremulant virtuele draw-knoppen. Zoals je al hebt gezien, het klikken op een virtuele De linker en rechter panelen op het scherm zijn de stop staanders en bevatten de aanslagen, koppelingen en tremulant virtuele draw-knoppen. Zoals je al hebt gezien, het klikken op een virtuele 

draw-knop schakelt deze tussen de uit- en staten. A draw-knop is op wanneer het wordt uitgetrokken. In feite zijn alledraw-knop schakelt deze tussen de uit- en staten. A draw-knop is op wanneer het wordt uitgetrokken. In feite zijn alledraw-knop schakelt deze tussen de uit- en staten. A draw-knop is op wanneer het wordt uitgetrokken. In feite zijn alle

virtuele switches kan worden bestuurd door een muis of touch-scherm, waar mogelijk binnen de sample set. Een schakelaar hetzij vergrendelen of kortstondige.virtuele switches kan worden bestuurd door een muis of touch-scherm, waar mogelijk binnen de sample set. Een schakelaar hetzij vergrendelen of kortstondige.virtuele switches kan worden bestuurd door een muis of touch-scherm, waar mogelijk binnen de sample set. Een schakelaar hetzij vergrendelen of kortstondige.virtuele switches kan worden bestuurd door een muis of touch-scherm, waar mogelijk binnen de sample set. Een schakelaar hetzij vergrendelen of kortstondige.virtuele switches kan worden bestuurd door een muis of touch-scherm, waar mogelijk binnen de sample set. Een schakelaar hetzij vergrendelen of kortstondige.

Vergrendelingsschakelaars (zoals draw-knoppen) verandering staat wanneer erop wordt geklikt, terwijl pulsdrukschakelaars (zoals sleutels) ingeschakeld wordt wanneer u op de muisknop en weer uit 

wanneer u hem loslaat. 

Hoewel je zou niet normaal het orgel door te klikken op virtuele controles met de muis, het is een snelle en handige manier om een virtueel instrument in eerste instantie te verkennen. Touch-screen 

persen gedragen zich hetzelfde als muisklikken.

De linker stijl heeft de aanslagen en koppelingen voor Swell divisie, dat gespeeld vanaf het bovenste van de twee virtuele handleidingen. De uiterst rechtse kolom van draw-knoppen heeft 

aanslagen voor de pedaal divisie, die wordt afgespeeld vanaf de virtuele pedaaltoetsenbord in het midden onderaan het scherm. De volgende twee kolommen aan de rechter deurstijl zijn de Grote 

stopt en de Grote en Pedaalkoppels. The Great divisie wordt gespeeld vanaf de laagste van de twee virtuele handleidingen.

U kunt op een van de drie virtuele toetsenborden klikken om hun sleutels af te spelen. U moet ten minste één aanslag ingeschakeld voor de desbetreffende divisie om eventuele pijpen horen 

wanneer u een toets speelt. Bijvoorbeeld, zet de Hobo 8 halte op de linker deurstijl, en klik vervolgens op een toets op het bovenliggende virtuele handleiding, en je moet de Hobo pijpen geluid te 

horen.

Draw (grijpen) een stop op de Swell, zoals de hobo 8, maar met niemand die worden gebruikt voor de Grote. Klik op een toets op het Great handleiding. Je moet het geluid van elke leidingen niet 

horen. Trek nu de Swell te bereiken goede koppeling en klik nogmaals op een grote sleutel. Je moet nu hoort de overeenkomstige Oboe buis geluid. Merk echter op dat de virtuele toetsen op het 

Swell handleiding niet bewegen omdat de koppeling gebeurt intern, binnen de kernactiviteit, in plaats van tussen de handleidingen direct. Veel Hauptwerk instrumenten zal echter paar bij de 

kernactiviteit niveau en als gevolg daarvan ziet u de toetsen van de gekoppelde handleiding dienovereenkomstig drukken.

Met de hobo 8 nog steeds bezig, zet de tremulant bovenaan de linker staander. Klik op een sleutel ergens in het midden van de Swell handleiding. U hoort dat een zachte golving Met de hobo 8 nog steeds bezig, zet de tremulant bovenaan de linker staander. Klik op een sleutel ergens in het midden van de Swell handleiding. U hoort dat een zachte golving Met de hobo 8 nog steeds bezig, zet de tremulant bovenaan de linker staander. Klik op een sleutel ergens in het midden van de Swell handleiding. U hoort dat een zachte golving 

wordt aan het geluid. Het effect verschilt per rang, en aan de overkant van het kompas van de handleiding. Het Tremulant alleen van invloed op de Swell rangen voor orgel van de 

St. Anne's.
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Boven de virtuele pedaal zijn twee grote pedalen. De linker men de zwelpedaal. Klik en sleep de muis naar beneden op de virtuele zwelpedaal en je moet zien bewegen. De virtuele Boven de virtuele pedaal zijn twee grote pedalen. De linker men de zwelpedaal. Klik en sleep de muis naar beneden op de virtuele zwelpedaal en je moet zien bewegen. De virtuele Boven de virtuele pedaal zijn twee grote pedalen. De linker men de zwelpedaal. Klik en sleep de muis naar beneden op de virtuele zwelpedaal en je moet zien bewegen. De virtuele 

deining doos is gesloten. Met een stop bezig op de Swell (zoals de Oboe 8), spelen een sleutelrol op het virtuele Swell handleiding en nota hoe het klinkt. Klik nu en sleep de muis 

op de deining pedaal omhoog en je moet zien het weer te bewegen. De deining doos is nu open. Speel een toets op het Swell handleiding weer, en het moet anders klinken.

De tweede rechter grote pedaal het crescendo pedaal. Deze verplaatst op dezelfde wijze als zwelpedaal, tonen en verticaal slepen. Probeer verschillende posities tijdens het spelen van toetsen op 

de Grote handleiding iedere keer. U hoort meer pijpen klinken, afhankelijk van hoe ver 'down' het is (hoe dicht bij de top heb je het verplaatst). U zult niet de virtuele draw-knoppen te verplaatsen, 

maar er rekening mee dat de Brincradus indicator, direct aan de rechterkant van de twee manualen, ook beweegt om zijn positie te tonen.

Deze twee pedalen en de Brincradus indicator zijn voorbeelden van vrijwel doorlopend controles, doordat ze kunnen worden in elk van een reeks opeenvolgende posities, in plaats van alleen aan Deze twee pedalen en de Brincradus indicator zijn voorbeelden van vrijwel doorlopend controles, doordat ze kunnen worden in elk van een reeks opeenvolgende posities, in plaats van alleen aan Deze twee pedalen en de Brincradus indicator zijn voorbeelden van vrijwel doorlopend controles, doordat ze kunnen worden in elk van een reeks opeenvolgende posities, in plaats van alleen aan 

of uit virtuele schakelaars. Alle virtuele permanent controle kunnen worden gebruikt op dezelfde wijze met klikken en slepen, mits de sample set toelaat. Merk op dat de Brincradus indicator is een 

voorbeeld van een continue regeling waarvoor muiscontrole is niet toegestaan, aangezien zij niet zelf een besturingselement, maar slechts een indicator van de toestand binnen het orgaan. De wind voorbeeld van een continue regeling waarvoor muiscontrole is niet toegestaan, aangezien zij niet zelf een besturingselement, maar slechts een indicator van de toestand binnen het orgaan. De wind voorbeeld van een continue regeling waarvoor muiscontrole is niet toegestaan, aangezien zij niet zelf een besturingselement, maar slechts een indicator van de toestand binnen het orgaan. De wind 

indicators (later behandeld) zijn verdere voorbeelden

Schakelaars en permanent controle zijn de twee mogelijke types virtuele controles beschikbaar in Hauptwerk. Schakelaars en permanent controle zijn de twee mogelijke types virtuele controles beschikbaar in Hauptwerk. Schakelaars en permanent controle zijn de twee mogelijke types virtuele controles beschikbaar in Hauptwerk. 

Onder de Swell (bovenste) handleiding en naar rechts zijn drie vergrendeling zuigers genoemd Cr PED, CR Gt en Cr naar Sw, elk met een kleine rode lichtje om aan te geven of ze Onder de Swell (bovenste) handleiding en naar rechts zijn drie vergrendeling zuigers genoemd Cr PED, CR Gt en Cr naar Sw, elk met een kleine rode lichtje om aan te geven of ze Onder de Swell (bovenste) handleiding en naar rechts zijn drie vergrendeling zuigers genoemd Cr PED, CR Gt en Cr naar Sw, elk met een kleine rode lichtje om aan te geven of ze Onder de Swell (bovenste) handleiding en naar rechts zijn drie vergrendeling zuigers genoemd Cr PED, CR Gt en Cr naar Sw, elk met een kleine rode lichtje om aan te geven of ze Onder de Swell (bovenste) handleiding en naar rechts zijn drie vergrendeling zuigers genoemd Cr PED, CR Gt en Cr naar Sw, elk met een kleine rode lichtje om aan te geven of ze 

aan of uit. De controlelampjes zijn voorbeelden van schakelaars die niet kunnen worden gecontroleerd door de muis omdat zij ook indicatoren en niet gebruikerscontroles direct. 

Deze drie zuigers bepalen of het crescendo pedaal invloed op de pedaal, Grote en Swell divisies respectievelijk.

De FF zuiger onder het grote (verlagen) handmatig wordt eveneens latching een controlelamp. Wanneer de betrokken volledige orgel registratie (tutti) aangrijpt, toe te voegen aan wat De FF zuiger onder het grote (verlagen) handmatig wordt eveneens latching een controlelamp. Wanneer de betrokken volledige orgel registratie (tutti) aangrijpt, toe te voegen aan wat De FF zuiger onder het grote (verlagen) handmatig wordt eveneens latching een controlelamp. Wanneer de betrokken volledige orgel registratie (tutti) aangrijpt, toe te voegen aan wat De FF zuiger onder het grote (verlagen) handmatig wordt eveneens latching een controlelamp. Wanneer de betrokken volledige orgel registratie (tutti) aangrijpt, toe te voegen aan wat De FF zuiger onder het grote (verlagen) handmatig wordt eveneens latching een controlelamp. Wanneer de betrokken volledige orgel registratie (tutti) aangrijpt, toe te voegen aan wat De FF zuiger onder het grote (verlagen) handmatig wordt eveneens latching een controlelamp. Wanneer de betrokken volledige orgel registratie (tutti) aangrijpt, toe te voegen aan wat De FF zuiger onder het grote (verlagen) handmatig wordt eveneens latching een controlelamp. Wanneer de betrokken volledige orgel registratie (tutti) aangrijpt, toe te voegen aan wat 

de registratie wordt op de loting-knoppen. De PP zuiger andere spelen steun die de drawknob registratie volledig omzeilt, vervangen met een zacht registratie. de registratie wordt op de loting-knoppen. De PP zuiger andere spelen steun die de drawknob registratie volledig omzeilt, vervangen met een zacht registratie. de registratie wordt op de loting-knoppen. De PP zuiger andere spelen steun die de drawknob registratie volledig omzeilt, vervangen met een zacht registratie. de registratie wordt op de loting-knoppen. De PP zuiger andere spelen steun die de drawknob registratie volledig omzeilt, vervangen met een zacht registratie. de registratie wordt op de loting-knoppen. De PP zuiger andere spelen steun die de drawknob registratie volledig omzeilt, vervangen met een zacht registratie. 

Helemaal rechts, onder de Grote handleiding, de zuiger label C is de algemene annuleren. Pagina veroorzaakt alle draw-knoppen worden uitgeschakeld, maar laat de crescendo, FF Helemaal rechts, onder de Grote handleiding, de zuiger label C is de algemene annuleren. Pagina veroorzaakt alle draw-knoppen worden uitgeschakeld, maar laat de crescendo, FF Helemaal rechts, onder de Grote handleiding, de zuiger label C is de algemene annuleren. Pagina veroorzaakt alle draw-knoppen worden uitgeschakeld, maar laat de crescendo, FF Helemaal rechts, onder de Grote handleiding, de zuiger label C is de algemene annuleren. Pagina veroorzaakt alle draw-knoppen worden uitgeschakeld, maar laat de crescendo, FF Helemaal rechts, onder de Grote handleiding, de zuiger label C is de algemene annuleren. Pagina veroorzaakt alle draw-knoppen worden uitgeschakeld, maar laat de crescendo, FF 

of PP zuigers. 

De console display heeft meerdere tabbladen. Als je de Advanced Edition van Hauptwerk kun je open te stellen voor vier tabbladen tegelijk in aparte vensters met behulp van de bekijken | De console display heeft meerdere tabbladen. Als je de Advanced Edition van Hauptwerk kun je open te stellen voor vier tabbladen tegelijk in aparte vensters met behulp van de bekijken | 

Console venster 2,3 of 4 menu opties: Console venster 2,3 of 4 menu opties: 

Dit is vooral handig als uw computer heeft twee of meer touch-screen monitors die eraan verbonden zijn. Bijvoorbeeld, kon u één venster (tab scherm) weer te geven op een monitor aan de linkerkant van 

uw MIDI keyboard (s) en een andere om het recht op een traditioneel orgel console lay-out met een aantal stops te geven aan beide zijden van uw MIDI keyboard (s) bij het gebruik van sample sets die hun 

virtuele console tabs aangelegd op die manier.
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Klik op de generaals tab: Klik op de generaals tab: Klik op de generaals tab: 

U kunt dit scherm gebruiken om de door de FF en PP zuigers ingesteld registraties aan te passen. Klik op een overstap naar de staat, zoals normaal voor virtuele switches schakelen. De schakelaars op het 

scherm zijn, wanneer ze worden verplaatst naar links.

Klik op de Crescendo tab: Klik op de Crescendo tab: Klik op de Crescendo tab: 

De schakelaars registratie bij elk van de veertig mogelijke crescendo pedaalposities. Wanneer het pedaal volledig op (off, gesleept naar de bodem van het beeld), de climax actie 

veroorzaken geen extra stops in te schakelen. Wanneer het zeer lichte daling is bewogen (gesleept iets naar boven met de muis), de in de kolom gemerkt registratie 1 opnieuw ongeacht veroorzaken geen extra stops in te schakelen. Wanneer het zeer lichte daling is bewogen (gesleept iets naar boven met de muis), de in de kolom gemerkt registratie 1 opnieuw ongeacht veroorzaken geen extra stops in te schakelen. Wanneer het zeer lichte daling is bewogen (gesleept iets naar boven met de muis), de in de kolom gemerkt registratie 1 opnieuw ongeacht 

registratie op de draw-knoppen weergegeven worden toegevoegd. Iets meer, en het zal zijn dat uit kolom 2, enzovoorts totdat deze helemaal is ingedrukt, wanneer de kolom 40 de registratie registratie op de draw-knoppen weergegeven worden toegevoegd. Iets meer, en het zal zijn dat uit kolom 2, enzovoorts totdat deze helemaal is ingedrukt, wanneer de kolom 40 de registratie registratie op de draw-knoppen weergegeven worden toegevoegd. Iets meer, en het zal zijn dat uit kolom 2, enzovoorts totdat deze helemaal is ingedrukt, wanneer de kolom 40 de registratie registratie op de draw-knoppen weergegeven worden toegevoegd. Iets meer, en het zal zijn dat uit kolom 2, enzovoorts totdat deze helemaal is ingedrukt, wanneer de kolom 40 de registratie registratie op de draw-knoppen weergegeven worden toegevoegd. Iets meer, en het zal zijn dat uit kolom 2, enzovoorts totdat deze helemaal is ingedrukt, wanneer de kolom 40 de registratie 

toegevoegde bepalen. Het pedaal naar achteren wordt bewogen, wordt de volgorde omgekeerd.

Net als bij de generaals tab, een schakelaar is ingeschakeld wanneer deze naar links wijst. Net als bij de generaals tab, een schakelaar is ingeschakeld wanneer deze naar links wijst. Net als bij de generaals tab, een schakelaar is ingeschakeld wanneer deze naar links wijst. 
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Ga terug op de belangrijkste Troosten tab: Ga terug op de belangrijkste Troosten tab: Ga terug op de belangrijkste Troosten tab: 

Onmiddellijk onder de handleidingen en uiterst links omkeerbaar zuigers voor Sw GT en GT Ped koppelingen. Als u klikt op die zuigers vindt u de overeenkomstige virtuele 

draw-knoppen zien bewegen. Direct rechts van het crescendo pedaal een omkeerbare zuiger de Gt PED koppelstuk.

Rechts van de PP zuiger de Sw Mel en Ped Bass koppelingen. Beide worden standaard schakelaars met controlelampjes. De voormalige oorzaken alleen de hoogste toets gespeeld op de Grote Rechts van de PP zuiger de Sw Mel en Ped Bass koppelingen. Beide worden standaard schakelaars met controlelampjes. De voormalige oorzaken alleen de hoogste toets gespeeld op de Grote Rechts van de PP zuiger de Sw Mel en Ped Bass koppelingen. Beide worden standaard schakelaars met controlelampjes. De voormalige oorzaken alleen de hoogste toets gespeeld op de Grote Rechts van de PP zuiger de Sw Mel en Ped Bass koppelingen. Beide worden standaard schakelaars met controlelampjes. De voormalige oorzaken alleen de hoogste toets gespeeld op de Grote Rechts van de PP zuiger de Sw Mel en Ped Bass koppelingen. Beide worden standaard schakelaars met controlelampjes. De voormalige oorzaken alleen de hoogste toets gespeeld op de Grote 

handleiding om geluid op de Swell divisie, terwijl de laatste oorzaken van de laagste toets gespeeld op de Grote handleiding worden gedupliceerd op het pedaal divisie. De Ped Bass koppeling kan met 

name handig zijn als u niet beschikt over een MIDI pedaal te hebben.

De zuigers genummerd van 1 tot 5 onder de Grote handleiding pistons. Als je er op klikt zie je de draw-knoppen te verplaatsen voor de Grote stopt en koppelingen als elk van De zuigers genummerd van 1 tot 5 onder de Grote handleiding pistons. Als je er op klikt zie je de draw-knoppen te verplaatsen voor de Grote stopt en koppelingen als elk van De zuigers genummerd van 1 tot 5 onder de Grote handleiding pistons. Als je er op klikt zie je de draw-knoppen te verplaatsen voor de Grote stopt en koppelingen als elk van 

de opgeslagen registraties wordt opgeroepen. De zuigers gemerkte 1-5 onder de Swell handleiding hetzelfde doen voor Swell stops, koppelingen en tremulant. Om 

ergonomische gemak zijn ze ook gedupliceerd door voetpistons gemerkte 1-5 onmiddellijk boven de pedaal en aan de linkerkant.

De zuigers gemerkte 1-5 boven en rechts van de pedaal herinneren aan de pedaal afgesplitste combinaties. Als de Gt & Ped Zuigers CoupledDe zuigers gemerkte 1-5 boven en rechts van de pedaal herinneren aan de pedaal afgesplitste combinaties. Als de Gt & Ped Zuigers Coupled

trek-knop wordt getrokken (onder aan de rechter stijl), het indrukken van een pedaal combinatie zuiger veroorzaakt ook de overeenkomstige Grote combinatie opgeroepen. 

Evenzo drukken een grote combinatie zuiger wordt de corresponderende pedaal combinatie opgeroepen.

Klik op de divisionals tab: Klik op de divisionals tab: Klik op de divisionals tab: 

Hier kunt u de registraties teruggeroepen door elk van de vijf zuigers per divisie aan te passen. 
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De toestanden van de virtuele controles kunnen worden onthouden tussen het lossen en laden van een orgaan, gevormd door de maker van de sample set. Echter, op orgel van de St. Anne's alle controles 

(draw-knoppen, expressie pedalen, etc.) altijd terugkeren naar hun standaard staten om verwarring te voorkomen. De toestanden van de schakelaars op de drie combinatie programmeur boards worden niet 

onthouden tussen de verschillende vrachten, omdat ze in plaats daarvan worden opgeslagen in combinatie sets (zie hieronder), die meer flexibiliteit biedt.

Klik vervolgens op de Wind tab: Klik vervolgens op de Wind tab: Klik vervolgens op de Wind tab: 

Er zijn geen controles op dit tabblad, dat u kunt communiceren met direct. De indicatoren genummerde schalen geven de gemodelleerde luchtdrukken inches waterkolom op verschillende 

punten binnen de virtuele wind toevoersysteem. De indicatoren zonder genummerde schalen geven de bijkomende gemodelleerde regulator balgen voor het systeem. complex windaanbod 

fysisch model Hauptwerk maakt gebruik vloeistofdynamica principes en vergelijkingen om de luchtbewegingen modelleren door het luchttoevoersysteem, beïnvloeden het geluid van elke pijp 

individueel schommelt. Derhalve kan elke pijp subtiel en realistisch communiceren met elke andere buis.

Als u de FF zuiger op St. Anne's deel te nemen, dan spelen en laat een akkoord op het Great handleiding van een MIDI-keyboard tijdens het kijken naar de WindAls u de FF zuiger op St. Anne's deel te nemen, dan spelen en laat een akkoord op het Great handleiding van een MIDI-keyboard tijdens het kijken naar de Wind

tab, ziet u de naalden bewegen zoals het windaanbod systeem aanpast aan de veranderingen in de vraag en daarna stabiliseert weer. 

(Let op: het windaanbod model is alleen beschikbaar in de Advanced Edition van Hauptwerk In andere edities worden de indicatoren op nul blijven..)

combinatie setter 

Ga terug op de belangrijkste Troosten tab weer: Ga terug op de belangrijkste Troosten tab weer: Ga terug op de belangrijkste Troosten tab weer: 

Onder de Swell handleiding en de rechterkant is een zuiger aangegeven SET. Het is de combinatie zetter of combinatie capture zuiger. Het is een vergrendeling zuiger, maar het hoeft Onder de Swell handleiding en de rechterkant is een zuiger aangegeven SET. Het is de combinatie zetter of combinatie capture zuiger. Het is een vergrendeling zuiger, maar het hoeft Onder de Swell handleiding en de rechterkant is een zuiger aangegeven SET. Het is de combinatie zetter of combinatie capture zuiger. Het is een vergrendeling zuiger, maar het hoeft Onder de Swell handleiding en de rechterkant is een zuiger aangegeven SET. Het is de combinatie zetter of combinatie capture zuiger. Het is een vergrendeling zuiger, maar het hoeft Onder de Swell handleiding en de rechterkant is een zuiger aangegeven SET. Het is de combinatie zetter of combinatie capture zuiger. Het is een vergrendeling zuiger, maar het hoeft Onder de Swell handleiding en de rechterkant is een zuiger aangegeven SET. Het is de combinatie zetter of combinatie capture zuiger. Het is een vergrendeling zuiger, maar het hoeft Onder de Swell handleiding en de rechterkant is een zuiger aangegeven SET. Het is de combinatie zetter of combinatie capture zuiger. Het is een vergrendeling zuiger, maar het hoeft 

niet een indicator lamp. Als u klikt op het meerdere malen, zult u zien dat het beweegt in en uit, en blijft in die positie. Als het in het 'in' stand (on), kies dan een registratie op de Swell 

met het virtuele draw-knoppen. Klik dan Swell divisie combinatie zuiger 1. In plaats van het oproepen van de opgeslagen voor de zuiger combinatie, uw huidige registratie zal zijn 

opgeslagen in de zuiger.
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Schakel de setter zuiger, en klik op Swell zuigers 2 en 1 om te controleren of uw combinatie nu wordt opgeroepen door zuiger 1. U zult ook in staat zijn om uw bijgewerkte combinatie zien op het divisionalsSchakel de setter zuiger, en klik op Swell zuigers 2 en 1 om te controleren of uw combinatie nu wordt opgeroepen door zuiger 1. U zult ook in staat zijn om uw bijgewerkte combinatie zien op het divisionals

tabblad te vinden. 

Merk ook op dat het woord reeks licht in het rood in de statusbalk linksonder in het venster Hauptwerk wanneer de setter functie is ingeschakeld: Merk ook op dat het woord reeks licht in het rood in de statusbalk linksonder in het venster Hauptwerk wanneer de setter functie is ingeschakeld: Merk ook op dat het woord reeks licht in het rood in de statusbalk linksonder in het venster Hauptwerk wanneer de setter functie is ingeschakeld: 

Als u de zuiger werkbalk te openen (later overdekt) met de SET-knop wordt weergegeven Dit zal ook licht geel om aan te geven wanneer de setter functie activeren. 

De aanbrenginrichting ( 'samenstelling capture') is een speciale modus Hauptwerk, die ook kan worden bestuurd met de toets registratie | Zetter (vastlegmodus) menu onderdeel: De aanbrenginrichting ( 'samenstelling capture') is een speciale modus Hauptwerk, die ook kan worden bestuurd met de toets registratie | Zetter (vastlegmodus) menu onderdeel: De aanbrenginrichting ( 'samenstelling capture') is een speciale modus Hauptwerk, die ook kan worden bestuurd met de toets registratie | Zetter (vastlegmodus) menu onderdeel: 

Het menu item voor de Zetter (vastlegmodus) de setter zuigers, en de setter knoppen op het panels allemaal dezelfde functie en werkzaamheden uit te voeren samen in koor. De verschillende Het menu item voor de Zetter (vastlegmodus) de setter zuigers, en de setter knoppen op het panels allemaal dezelfde functie en werkzaamheden uit te voeren samen in koor. De verschillende Het menu item voor de Zetter (vastlegmodus) de setter zuigers, en de setter knoppen op het panels allemaal dezelfde functie en werkzaamheden uit te voeren samen in koor. De verschillende 

menu's worden uitgebreid besproken verderop in deze handleiding.

combinatie sets 

Voor nu, er rekening mee dat combinaties kunnen worden opgeslagen en geladen vanaf combinatie sets ( -bestanden), zodat je kon verschillende sets van combinaties opgeslagen voor verschillende stukken in een Voor nu, er rekening mee dat combinaties kunnen worden opgeslagen en geladen vanaf combinatie sets ( -bestanden), zodat je kon verschillende sets van combinaties opgeslagen voor verschillende stukken in een Voor nu, er rekening mee dat combinaties kunnen worden opgeslagen en geladen vanaf combinatie sets ( -bestanden), zodat je kon verschillende sets van combinaties opgeslagen voor verschillende stukken in een 

overweging hebben, bijvoorbeeld. divisie- en algemene combinatie instellingen van de St. Anne's worden opgeslagen in dergelijke bestanden, samen met het crescendo instellingen, de combinatie stepper frames en 

meester combinaties (overdekt in latere hoofdstukken).
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'Jatten' over virtuele controls 

Bij gebruik van een touch screen (of muis) is het mogelijk om 'swipe' (dia) uw vinger / muis over meerdere virtuele stops, zonder uw vinger / muis tussen, om ze allemaal op dezelfde stand. 

Dit is handig voor een snelle stop wijzigingen, het toevoegen van een aantal koppelingen, verwijderen of toevoegen tremulanten op een theater orgel, enz. U bent niet beperkt tot rechte 

lijnen; elke virtuele switches u uw vinger of de muis glijden over verandert in dezelfde staat als de eerste die je aangeraakt, als ze niet al in die staat.

Om te vegen over een reeks van aanslagen met behulp van een touch screen: 

• Raak de eerste stop koppelaar of tremulant te nemen of loskoppelen. 

• Houd uw vinger nog, schuift u deze in de komende virtuele switch die u wilt instellen naar die staat, en dan over alle anderen. 

• Til je vinger van het scherm als je eenmaal klaar bent met het aangrijpen of ontkoppelen van de beoogde schakelaars. 

Merk op dat de schakelaars altijd de toestand van de eerste schakelaar zullen volgen. Dus als u de eerste schakelaar bezighouden schakelt dan alleen die op dit moment worden ontkoppeld zullen worden betrokken. 

Omgekeerd indien het ontkoppelen van de eerste schakelaar dan slechts schakelaars die actief wordt uitgeschakeld. Dit maakt het onmogelijk per ongeluk aan de staten van de schakelaars die al in de bedoelde 

staat zijn te veranderen.

Om te vegen over een reeks van aanslagen met behulp van een muis: 

• Links op de eerste stop koppelaar of tremulant te nemen of loskoppelen. 

• Zonder de muisknop los, schuift u met de muis over de volgende virtuele switch die u wilt instellen naar die staat, en dan over alle anderen. 

• Laat de muisknop los als je eenmaal klaar bent met het aangrijpen of ontkoppelen van de beoogde schakelaars. 

Landschap en portret scherm oriëntaties 

Virtuele instrumenten die dit ondersteunen, kan Hauptwerk omschakelen op meerdere virtuele console oriëntaties of aspectverhoudingen volgens de afmetingen van het venster 

gebied waar de console weergegeven. In het bijzonder kan dat handig voor het weergeven optimaal laidout stop staanders op touch-screens in staand zijn.

De St. Anne's instrument beschikt over landschap en portret oriëntaties voor zowel de linker en rechter stop deurstijl displays. 
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Om console oriëntatie te veranderen: 

• Ga naar de belangrijkste 'Left Jamb' St. Anne's virtual console pagina (tab). 

• Zorg ervoor dat de bekijken | Zoom virtual console te passen optie is aangevinkt op het menu. Zorg ervoor dat de bekijken | Zoom virtual console te passen optie is aangevinkt op het menu. Zorg ervoor dat de bekijken | Zoom virtual console te passen optie is aangevinkt op het menu. 

• Float elke aangemeerd bedieningspanelen of werkbalken (slepen hun links grijs handvatten om ze te verplaatsen), of in de buurt hen, zodat ze niet voorkomen dat het venster te 

kunnen krimpen. 

• Op de rechterbenedenhoek van de belangrijkste Hauptwerk raam en sleep het linkervenster en naar beneden, zodat het hoofdvenster is groter dan de breedte. 

Landschapsmodus: 

Klik en sleep de hoeken van het venster om het scherm te wijzigen. 

Portret-modus: 
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instellingen schermen 

Alle instellingen schermen hebben dezelfde basis lay-out en navigatie is op dezelfde manier. Als voorbeeld, de St. Anne orgaan geladen Selecteer Organ instellingen | Alle instellingen schermen hebben dezelfde basis lay-out en navigatie is op dezelfde manier. Als voorbeeld, de St. Anne orgaan geladen Selecteer Organ instellingen | 

Toetsenborden ... in het menu: Toetsenborden ... in het menu: 

Veel van de menuschermen, zodat de eigenschappen van meerdere voorwerpen worden gebladerd. Bijvoorbeeld elk object op de Organ keyboards scherm is een logische weergave van Veel van de menuschermen, zodat de eigenschappen van meerdere voorwerpen worden gebladerd. Bijvoorbeeld elk object op de Organ keyboards scherm is een logische weergave van Veel van de menuschermen, zodat de eigenschappen van meerdere voorwerpen worden gebladerd. Bijvoorbeeld elk object op de Organ keyboards scherm is een logische weergave van Veel van de menuschermen, zodat de eigenschappen van meerdere voorwerpen worden gebladerd. Bijvoorbeeld elk object op de Organ keyboards scherm is een logische weergave van Veel van de menuschermen, zodat de eigenschappen van meerdere voorwerpen worden gebladerd. Bijvoorbeeld elk object op de Organ keyboards scherm is een logische weergave van 

één van de virtuele toetsenborden van het orgel, zodat u de MIDI instelling te wijzigen of weergeven, zodat Hauptwerk weet hoe te communiceren. 

Het linkerdeelvenster is een bladeren lijst van de objecten die momenteel beschikbaar zijn. 

De rechtse ruit van elk instellingenscherm specificeert de eigenschappen van het object is geselecteerd in de browse object lijst. Bijvoorbeeld, in de schermafbeelding van de Organ keyboards bovenstaande De rechtse ruit van elk instellingenscherm specificeert de eigenschappen van het object is geselecteerd in de browse object lijst. Bijvoorbeeld, in de schermafbeelding van de Organ keyboards bovenstaande De rechtse ruit van elk instellingenscherm specificeert de eigenschappen van het object is geselecteerd in de browse object lijst. Bijvoorbeeld, in de schermafbeelding van de Organ keyboards bovenstaande 

scherm wordt het pedaal '01' object geselecteerd in het linker en de eigenschappen van het object worden afgebeeld aan de rechterkant, waar u bekijken of aanpassen. Sommige schermen hebben 

meerdere tabbladen voor hun rechterhand ruiten.

Sommige schermen kunt u nieuwe objecten maken en bestaande verwijderen met behulp van invoegen en Delete knoppen onder de browse lijst. Sommige schermen kunt u nieuwe objecten maken en bestaande verwijderen met behulp van invoegen en Delete knoppen onder de browse lijst. Sommige schermen kunt u nieuwe objecten maken en bestaande verwijderen met behulp van invoegen en Delete knoppen onder de browse lijst. Sommige schermen kunt u nieuwe objecten maken en bestaande verwijderen met behulp van invoegen en Delete knoppen onder de browse lijst. Sommige schermen kunt u nieuwe objecten maken en bestaande verwijderen met behulp van invoegen en Delete knoppen onder de browse lijst. 

Sommige schermen kunt u ook elk nieuw object een unieke naam of 'alias' te geven, zodat het object op unieke wijze kan worden geïdentificeerd in de browse-lijst, en zodat u kunt verwijzen naar het van andere 

schermen. Wij adviseren u altijd uitsluitend betekenisvolle namen, voor de duidelijkheid.

Wanneer je naar een ander object in de browse lijst of klik OK, Hauptwerk zal controleren of de instellingen zijn geldig voor het object dat je weggaat, en als niet geldig een foutmelding Wanneer je naar een ander object in de browse lijst of klik OK, Hauptwerk zal controleren of de instellingen zijn geldig voor het object dat je weggaat, en als niet geldig een foutmelding Wanneer je naar een ander object in de browse lijst of klik OK, Hauptwerk zal controleren of de instellingen zijn geldig voor het object dat je weggaat, en als niet geldig een foutmelding 

geven, waardoor je niet verhuizen naar het nieuwe object. Wanneer u klikt OK op een scherm, wordt de uniekheid van objecteigenschappen gevalideerd, indien van toepassing. geven, waardoor je niet verhuizen naar het nieuwe object. Wanneer u klikt OK op een scherm, wordt de uniekheid van objecteigenschappen gevalideerd, indien van toepassing. geven, waardoor je niet verhuizen naar het nieuwe object. Wanneer u klikt OK op een scherm, wordt de uniekheid van objecteigenschappen gevalideerd, indien van toepassing. 

Merk op dat sommige instellingen zijn ingeschakeld en uitgeschakeld (grijs), afhankelijk van uw keuzes voor andere instellingen, of zijn altijd uitgeschakeld als ze zijn alleen voor informatie. Merk 

ook op dat kunt u op de INSERT of DELETE / BACKSPACE toetsen als snelkoppelingen invoegen of verwijderen voorwerpen resp. ook op dat kunt u op de INSERT of DELETE / BACKSPACE toetsen als snelkoppelingen invoegen of verwijderen voorwerpen resp. ook op dat kunt u op de INSERT of DELETE / BACKSPACE toetsen als snelkoppelingen invoegen of verwijderen voorwerpen resp. ook op dat kunt u op de INSERT of DELETE / BACKSPACE toetsen als snelkoppelingen invoegen of verwijderen voorwerpen resp. ook op dat kunt u op de INSERT of DELETE / BACKSPACE toetsen als snelkoppelingen invoegen of verwijderen voorwerpen resp. 

U kunt altijd op Annuleer de wijzigingen die sinds u het scherm geopend, ongeacht of de gegevens op het scherm zijn geldig weggooien. U kunt altijd op Annuleer de wijzigingen die sinds u het scherm geopend, ongeacht of de gegevens op het scherm zijn geldig weggooien. U kunt altijd op Annuleer de wijzigingen die sinds u het scherm geopend, ongeacht of de gegevens op het scherm zijn geldig weggooien. 
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Werken met meerdere selecties 

De meeste instellingen schermen die browse object lijsten staan ook meerdere objecten worden geselecteerd en gemanipuleerd in een keer, waarmee u een groot aantal instellingen te 

wijzigen heel gemakkelijk en snel. Bijvoorbeeld:

U kunt meerdere objecten in een scherm van links bladeren lijst in één van de volgende manieren kiezen: 

• Sleep de muis over het bereik van de objecten die u wilt selecteren, als de objecten zijn opeenvolgende. 

• Markeer het eerste object, houdt u VERSCHUIVING en op een ander doel om alle objecten tussenin selecteren. Markeer het eerste object, houdt u VERSCHUIVING en op een ander doel om alle objecten tussenin selecteren. Markeer het eerste object, houdt u VERSCHUIVING en op een ander doel om alle objecten tussenin selecteren. 

• Houd de Command ( MacOS) of CONTROL ( Windows) toets ingedrukt terwijl u op een object om / toe te voegen of te verwijderen uit de huidige selectie. Houd de Command ( MacOS) of CONTROL ( Windows) toets ingedrukt terwijl u op een object om / toe te voegen of te verwijderen uit de huidige selectie. Houd de Command ( MacOS) of CONTROL ( Windows) toets ingedrukt terwijl u op een object om / toe te voegen of te verwijderen uit de huidige selectie. Houd de Command ( MacOS) of CONTROL ( Windows) toets ingedrukt terwijl u op een object om / toe te voegen of te verwijderen uit de huidige selectie. Houd de Command ( MacOS) of CONTROL ( Windows) toets ingedrukt terwijl u op een object om / toe te voegen of te verwijderen uit de huidige selectie. 

• druk op COMMAND + A ( MacOS) of CONTROL + A ( Windows) om alle objecten te selecteren. druk op COMMAND + A ( MacOS) of CONTROL + A ( Windows) om alle objecten te selecteren. druk op COMMAND + A ( MacOS) of CONTROL + A ( Windows) om alle objecten te selecteren. druk op COMMAND + A ( MacOS) of CONTROL + A ( Windows) om alle objecten te selecteren. druk op COMMAND + A ( MacOS) of CONTROL + A ( Windows) om alle objecten te selecteren. 

Zelfs als er meer dan één object is geselecteerd, (slechts) een van de geselecteerde objecten (meestal de laatste die u geselecteerd) is de stroom voorwerp en het rechter paneel toont zijn eigenschappen. Wanneer Zelfs als er meer dan één object is geselecteerd, (slechts) een van de geselecteerde objecten (meestal de laatste die u geselecteerd) is de stroom voorwerp en het rechter paneel toont zijn eigenschappen. Wanneer Zelfs als er meer dan één object is geselecteerd, (slechts) een van de geselecteerde objecten (meestal de laatste die u geselecteerd) is de stroom voorwerp en het rechter paneel toont zijn eigenschappen. Wanneer 

echter een gegeven eigenschap heeft verschillende waarden voor de verschillende geselecteerde objecten, wordt de eigenschap weergegeven in vetgedrukt. Wanneer meerdere objecten zijn geselecteerd, kunt u een echter een gegeven eigenschap heeft verschillende waarden voor de verschillende geselecteerde objecten, wordt de eigenschap weergegeven in vetgedrukt. Wanneer meerdere objecten zijn geselecteerd, kunt u een echter een gegeven eigenschap heeft verschillende waarden voor de verschillende geselecteerde objecten, wordt de eigenschap weergegeven in vetgedrukt. Wanneer meerdere objecten zijn geselecteerd, kunt u een 

eigenschap voor alle geselecteerde objecten tegelijk wijzigen door simpelweg het veranderen van de woning in het rechterpaneel. 

Bijvoorbeeld, op de Organ keyboards scherm kun je de MIDI-poort gebruikt voor alle virtuele toetsenborden tegelijk wijzigen door simpelweg benadrukken alle vermeldingen in het deelvenster links en Bijvoorbeeld, op de Organ keyboards scherm kun je de MIDI-poort gebruikt voor alle virtuele toetsenborden tegelijk wijzigen door simpelweg benadrukken alle vermeldingen in het deelvenster links en Bijvoorbeeld, op de Organ keyboards scherm kun je de MIDI-poort gebruikt voor alle virtuele toetsenborden tegelijk wijzigen door simpelweg benadrukken alle vermeldingen in het deelvenster links en 

vervolgens de haven instelling MIDI in het rechterpaneel het veranderen. 

Hulp verkrijgen voor de instellingen schermen en instellingen 

Net aan de linkerkant van de OK knop op elk scherm is een pointer / vraagteken icoon 'Help': Net aan de linkerkant van de OK knop op elk scherm is een pointer / vraagteken icoon 'Help': Net aan de linkerkant van de OK knop op elk scherm is een pointer / vraagteken icoon 'Help': 

Klik op dat icoon. Het uiterlijk van de muisaanwijzer verandert dan in een pointer / vraagteken of met de hand. Klik nu op een leeg deel van het instellingenscherm. De muisaanwijzer zal veranderen 

terug naar zijn normale uiterlijk, maar gedetailleerde hulp voor het scherm zal verschijnen. U kunt ook gedetailleerde hulp op elke specifieke instelling met behulp van dezelfde procedure om te 

klikken op de instelling in kwestie. We beschrijven niet alle instellingen in deze handleiding, en geven slechts een overzicht van de functionele gebieden en schermen; moet u het vraagteken hulp klikken op de instelling in kwestie. We beschrijven niet alle instellingen in deze handleiding, en geven slechts een overzicht van de functionele gebieden en schermen; moet u het vraagteken hulp 

gebruiken in combinatie met deze handleiding omdat deze gids gedetailleerde hulp voor het instelmenu niet bevat . Een korte pop-up hint wordt ook weergegeven voor sommige instellingen gebruiken in combinatie met deze handleiding omdat deze gids gedetailleerde hulp voor het instelmenu niet bevat . Een korte pop-up hint wordt ook weergegeven voor sommige instellingen 

wanneer je zweven over hen met de muis.
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menu's 

Overzicht 

Bijna alle van de menufuncties Hauptwerk kan worden geconfigureerd om te worden geactiveerd door MIDI of toegewezen aan de computer toetsen. (Degenen die vereisen bladeren naar een bestand of een 

aanwijzing zijn de uitzonderingen, samen met de instellingen-schermen.) Bijvoorbeeld, je kon het opzetten van een MIDI push-knop om een bepaald orgaan te laden, selecteer een bepaald temperament of een 

reeks combinaties, of sloot de computer naar beneden. Zo kunt u Hauptwerk laten spelen, zonder de noodzaak van een computer monitor, muis of toetsenbord.

Bijna alle menufuncties zijn corresponderende knoppen op de bedieningspanelen (te bereiken via de Uitzicht menu). Klik met de rechtermuisknop op het bedieningspaneel van de controles en selecteer ' Automatische Bijna alle menufuncties zijn corresponderende knoppen op de bedieningspanelen (te bereiken via de Uitzicht menu). Klik met de rechtermuisknop op het bedieningspaneel van de controles en selecteer ' Automatische Bijna alle menufuncties zijn corresponderende knoppen op de bedieningspanelen (te bereiken via de Uitzicht menu). Klik met de rechtermuisknop op het bedieningspaneel van de controles en selecteer ' Automatische Bijna alle menufuncties zijn corresponderende knoppen op de bedieningspanelen (te bereiken via de Uitzicht menu). Klik met de rechtermuisknop op het bedieningspaneel van de controles en selecteer ' Automatische 

detectie ... instellingen ...' naar het bijbehorende menu functies worden bestuurd door MIDI (of door de computer toetsaanslagen) configureren: detectie ... instellingen ...' naar het bijbehorende menu functies worden bestuurd door MIDI (of door de computer toetsaanslagen) configureren: 

U kunt ook de volgende schermen om MIDI / belangrijke input voor Hauptwerk's (menu / controlepaneel) functies handmatig configureren: 

• Organ instellingen | MIDI / key triggers voor master zuigers en menufuncties.

• Algemene instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI / key triggers voor het laden organen en andere mondiale menufuncties.

De ... gebruiken ' Input 2' tab op de schermen, kun je naar keuze toewijzen maximaal twee MIDI controles om een bepaald menu functie te bedienen. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld voor de combinatie De ... gebruiken ' Input 2' tab op de schermen, kun je naar keuze toewijzen maximaal twee MIDI controles om een bepaald menu functie te bedienen. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld voor de combinatie De ... gebruiken ' Input 2' tab op de schermen, kun je naar keuze toewijzen maximaal twee MIDI controles om een bepaald menu functie te bedienen. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld voor de combinatie 

stepper controles, waar je zou willen een teen zuiger en een duim zuiger zowel in staat zijn om de functie 'volgende frame' te activeren.
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Sneltoetsen 

Tenslotte is de veelgebruikte menufuncties hebben ook 'accelerator toetscombinaties'. Dit zijn extra vaste sneltoets combinaties die altijd kan worden gebruikt om de 

menufuncties activeren van het toetsenbord. Elke toets combinatie wordt getoond aan de rechterkant van de bijbehorende menu-item:

MacOS, de Controle en Alt (Option) toetsen worden gebruikt in combinatie met een standaardsleutel. Bijvoorbeeld Control + Alt + F1 laadt de eerste stand-by orgel. Op Windows het Ctrl toets MacOS, de Controle en Alt (Option) toetsen worden gebruikt in combinatie met een standaardsleutel. Bijvoorbeeld Control + Alt + F1 laadt de eerste stand-by orgel. Op Windows het Ctrl toets MacOS, de Controle en Alt (Option) toetsen worden gebruikt in combinatie met een standaardsleutel. Bijvoorbeeld Control + Alt + F1 laadt de eerste stand-by orgel. Op Windows het Ctrl toets MacOS, de Controle en Alt (Option) toetsen worden gebruikt in combinatie met een standaardsleutel. Bijvoorbeeld Control + Alt + F1 laadt de eerste stand-by orgel. Op Windows het Ctrl toets MacOS, de Controle en Alt (Option) toetsen worden gebruikt in combinatie met een standaardsleutel. Bijvoorbeeld Control + Alt + F1 laadt de eerste stand-by orgel. Op Windows het Ctrl toets MacOS, de Controle en Alt (Option) toetsen worden gebruikt in combinatie met een standaardsleutel. Bijvoorbeeld Control + Alt + F1 laadt de eerste stand-by orgel. Op Windows het Ctrl toets MacOS, de Controle en Alt (Option) toetsen worden gebruikt in combinatie met een standaardsleutel. Bijvoorbeeld Control + Alt + F1 laadt de eerste stand-by orgel. Op Windows het Ctrl toets MacOS, de Controle en Alt (Option) toetsen worden gebruikt in combinatie met een standaardsleutel. Bijvoorbeeld Control + Alt + F1 laadt de eerste stand-by orgel. Op Windows het Ctrl toets MacOS, de Controle en Alt (Option) toetsen worden gebruikt in combinatie met een standaardsleutel. Bijvoorbeeld Control + Alt + F1 laadt de eerste stand-by orgel. Op Windows het Ctrl toets 

plaats in combinatie met de sneltoets. De meeste schermafdrukken in deze handleiding, met inbegrip van die van de opname menu hierboven, tonen Hauptwerk draait op MacOS. plaats in combinatie met de sneltoets. De meeste schermafdrukken in deze handleiding, met inbegrip van die van de opname menu hierboven, tonen Hauptwerk draait op MacOS. plaats in combinatie met de sneltoets. De meeste schermafdrukken in deze handleiding, met inbegrip van die van de opname menu hierboven, tonen Hauptwerk draait op MacOS. 

Het krijgen van hulp met menu's 

Klik op het pictogram Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: Klik op het pictogram Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: Klik op het pictogram Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: 

... klik vervolgens op de achtergrond van het scherm of een specifieke instelling voor een gedetailleerde uitleg van zijn functie. 
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Bedieningspanelen en de zuiger werkbalken 

Overzicht 

Hauptwerk biedt tal van grafische bedieningspanelen, evenals verschillende zuiger werkbalken, waarmee u te gebruiken en te leren Hauptwerk eenvoudig en intuïtief. 

De bedieningspanelen maken alle belangrijke functies van Hauptwerk is gemakkelijk toegankelijk door aanraking en geef duidelijke visuele feedback van alle bijbehorende statussen. Er zijn vele 'mini' 

dock-able bedieningspanelen, met alle venster bedieningspaneel standpunten worden afzonderlijk voor elk orgaan opgeslagen, zodat je ze kunt lay-out optimaal volgens de functies en lay-out het meest 

geschikt voor elke specifieke virtuele orgel.

Op dezelfde manier zijn er ook klantgericht, dock-able 'zuiger werkbalken', die de functies die u toewijst aan hen, en hun posities onthouden, afzonderlijk voor elk orgaan. 

De afzonderlijke bedieningspanelen komen aan bod in deze handleiding. 

Merk op dat bijna alle knoppen op het bedieningspaneel zijn toegankelijk via MIDI en laat de rechtermuisknop te klikken om ze automatisch toe te wijzen aan MIDI zuigers (autodetect): 

Het openen en sluiten bedieningspanelen en zuiger werkbalken 

Grote bedieningspanelen kan worden geopend en gesloten via de bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen menu: Grote bedieningspanelen kan worden geopend en gesloten via de bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen menu: Grote bedieningspanelen kan worden geopend en gesloten via de bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen menu: 
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... en kan ook worden gesloten door te klikken op de kleine witte ' X' in de linkerbovenhoek van het bedieningspaneel: en kan ook worden gesloten door te klikken op de kleine witte ' X' in de linkerbovenhoek van het bedieningspaneel: en kan ook worden gesloten door te klikken op de kleine witte ' X' in de linkerbovenhoek van het bedieningspaneel: 

... of door rechts te klikken op hun houten achtergrond gebieden en te kiezen voor ' Sluit deze ... ':of door rechts te klikken op hun houten achtergrond gebieden en te kiezen voor ' Sluit deze ... ':

(Merk op dat mini bedieningspanelen en de zuiger werkbalken hebben geen knoppen 'X' om ze te sluiten.) 

De toestanden en het scherm posities van alle bedieningspanelen en de zuiger werkbalken apart onthouden voor elke virtuele orgel, zodat u optimaal gebruik maken van waardevolle 

touch-screen ruimte te maken op basis van de functies die u het meest gebruikt voor elk instrument. 
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Grote drijvende bedieningspanelen 

De grote drijvende bedieningspanelen omvatten de meeste van de veelgebruikte Hauptwerk functies. Wanneer een virtueel instrument wordt geladen voor de eerste keer zal Hauptwerk automatisch geopend vier grote 

bedieningspanelen om een snelle set-up te vergemakkelijken.

De grote bedieningspanelen zijn ook ontworpen om het snel te maken en gemakkelijk te leren, te gebruiken en te configureren Hauptwerk, door alle verwante functies en statussen bij elkaar te 

brengen, zodat de relaties tussen hen duidelijk te zien. 

Grote bedieningspanelen kunnen niet worden gedokt, maar altijd drijven op de top van de belangrijkste Hauptwerk venster. 
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Mini bedieningspanelen 

Voor het openen of sluiten van een mini-bedieningspaneel gebruiken bekijken | Mini bedieningspanelen menu en tik of vinkje de gewenste bedieningspaneel: Voor het openen of sluiten van een mini-bedieningspaneel gebruiken bekijken | Mini bedieningspanelen menu en tik of vinkje de gewenste bedieningspaneel: Voor het openen of sluiten van een mini-bedieningspaneel gebruiken bekijken | Mini bedieningspanelen menu en tik of vinkje de gewenste bedieningspaneel: 

De mini-bedieningspanelen dupliceren de functies die beschikbaar zijn via de grote bedieningspanelen, maar zijn ontworpen om kleine, zodat u kunt kiezen om alleen de specifieke functies die u het meest 

gebruikt bezetten uw kostbare ruimte op het scherm te hebben. Ze kunnen worden gekoppeld aan de boven- of onderkant van het hoofdvenster (alleen) of dreef als de grote bedieningspanelen.
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piston werkbalken 

Voor het openen of sluiten van een zuiger de werkbalk van de te gebruiken bekijken | piston werkbalken menu en tik of vinkje de gewenste werkbalk. Tot vier werkbalken (Advanced Edition) kunnen worden Voor het openen of sluiten van een zuiger de werkbalk van de te gebruiken bekijken | piston werkbalken menu en tik of vinkje de gewenste werkbalk. Tot vier werkbalken (Advanced Edition) kunnen worden Voor het openen of sluiten van een zuiger de werkbalk van de te gebruiken bekijken | piston werkbalken menu en tik of vinkje de gewenste werkbalk. Tot vier werkbalken (Advanced Edition) kunnen worden 

geopend voor elke console schermen, of het bijbehorende console scherm is ook open.

Je kunt Hauptwerk's functies toewijzen aan één van de zuigers op de zuiger werkbalken, en dock en drijven de werkbalken, waardoor u optimaal gebruikmaken van de ruimte op het scherm, met 

welke functies die u het meest gebruikt voor elke virtuele instrument te maken. 

Drijvende en docking bedieningspanelen en zuiger werkbalken 

De grote bedieningspanelen gemarkeerd als ' drijvend' aangezien zij niet kan worden gedokt in het venster Hauptwerk, in tegenstelling tot de mini bedieningspanelen en de zuiger werkbalken. Te De grote bedieningspanelen gemarkeerd als ' drijvend' aangezien zij niet kan worden gedokt in het venster Hauptwerk, in tegenstelling tot de mini bedieningspanelen en de zuiger werkbalken. Te De grote bedieningspanelen gemarkeerd als ' drijvend' aangezien zij niet kan worden gedokt in het venster Hauptwerk, in tegenstelling tot de mini bedieningspanelen en de zuiger werkbalken. Te 

klikken en de grijze handvat te slepen aan de linkerkant van een control panel kunt u 'zweven' (un-dock) het en plaats het ergens op uw scherm. De posities van alle bedieningspanelen en zuiger 

werkbalken apart onthouden voor elke virtuele orgaan.

Mini bedieningspanelen en de zuiger werkbalken laten docking. Standaard een pas geopende bedieningspaneel of zuiger toolbar aangemeerd. Een dok panel of toolbar automatisch expanderen om 

de breedte van het scherm en wordt binnen het bovenste gedeelte van de belangrijkste Hauptwerk scherm zitten.

Hier is een voorbeeld met drie mini bedieningspanelen 

aan de bovenkant van het scherm en twee zuiger 

werkbalken aan de onderkant, als ze lijken standaard 

vastgezet: 

Door te klikken en te slepen elk van zullen zij-un 

gedokt worden en kan overal op het scherm 

worden geplaatst: 
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Een mini bedieningspaneel haven- werkbalk slepen nabij het midden van het scherm aan de bovenkant of onderkant van het venster Hauptwerk. Een open ruimte zal verschijnen en laat 

de muisknop of touch-screen, zodat Hauptwerk het opnieuw aanleggen.

Slepen tot het centrum: 

gedokt: 

Dezelfde werkwijze voor docking toepassing op de zuiger werkbalken. Extra achtergrond gebied zal automatisch worden toegevoegd aan de extra breedte of hoogte van uw beeldscherm en de belangrijkste virtuele 

console scherm te vullen zal krimpen indien nodig (indien zoom is ingeschakeld).

Merk op dat bedieningspanelen alleen kan worden gekoppeld aan, en zal alleen zweven over de primaire Hauptwerk venster. Alleen zuiger werkbalken kunnen worden gekoppeld aan niet-primaire Hauptwerk 

console ramen.



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

67 Sectie V: Het gebruik van Hauptwerk 

Veranderende zuiger toolbar functietoewijzingen 

• Klik met de rechtermuisknop op de werkbalk zuiger en kies ' Wijs een ander menu functie om deze zuiger'.Klik met de rechtermuisknop op de werkbalk zuiger en kies ' Wijs een ander menu functie om deze zuiger'.

• Vanuit de drop down lijst kiezen welke functie u wilt toewijzen aan de zuiger. 

Het is dus mogelijk om een volledig op maat geconfigureerd zuiger toolbar voor de functies die u het meest geschikt zijn voor de bepaald orgaan u hebt geladen te hebben. Als u wilt dezelfde 

functie opdrachten voor meerdere organen dan moet je opnieuw te configureren dienovereenkomstig voor elk orgaan afzonderlijk.

Veranderende zuiger werkbalk layouts 

Piston werkbalken kunnen bekeken worden in vier indelingen: 

• horizontale Large

• horizontaal Kleine

• verticaal Grote

• verticaal Kleine

Als u de grootte of richting te veranderen gewoon met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats op de zuiger werkbalk en selecteer de gewenste optie: 

• Toggle horizontale / verticale oriëntatie van de werkbalk: verandert oriëntatie tussen horizontaal en verticaal. Toggle horizontale / verticale oriëntatie van de werkbalk: verandert oriëntatie tussen horizontaal en verticaal. 

• Toggle grootte van deze werkbalk: verandert grootte tussen grote en kleine. Toggle grootte van deze werkbalk: verandert grootte tussen grote en kleine. 

Horizontale lay-out: 

Verticale lay-out. 

De zuiger werkbalken kan worden vergrendeld of drijven, ongeacht de horizontale / verticale oriëntatie of grootte. Merk op dat de witte greep positie afhankelijk van de 

richting die u hebt gekozen zal veranderen.
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Bestandsmenu 

Hoewel Hauptwerk maakt gebruik van verschillende soorten bestanden, de meeste worden verwerkt transparant gebruik van opties gevonden onder andere menu's. 

Daarom zijn er slechts een paar items binnen de het dossier menu: Daarom zijn er slechts een paar items binnen de het dossier menu: Daarom zijn er slechts een paar items binnen de het dossier menu: 

Component installatie / functies import

Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb en de daarbij behorende Un-install optie worden gebruikt om component installer toegang Hauptwerk, die betrouwbare en veilige Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb en de daarbij behorende Un-install optie worden gebruikt om component installer toegang Hauptwerk, die betrouwbare en veilige Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb en de daarbij behorende Un-install optie worden gebruikt om component installer toegang Hauptwerk, die betrouwbare en veilige Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb en de daarbij behorende Un-install optie worden gebruikt om component installer toegang Hauptwerk, die betrouwbare en veilige 

installatie, upgrading, her-installatie en de-installatie van alle componenten van derden omgaat in Hauptwerk versie 2 formaat en hoger, zoals extra Hauptwerk sample sets. Het zorgt er 

ook voor dat de afhankelijkheid van de vereisten is voldaan. Het is het onderwerp van de Installatie / un-installeren / upgraden organen temperaturen of reverbs (bestanddeel ook voor dat de afhankelijkheid van de vereisten is voldaan. Het is het onderwerp van de Installatie / un-installeren / upgraden organen temperaturen of reverbs (bestanddeel 

installateur van deze handleiding. installateur van deze handleiding. 

De Import Hauptwerk versie 1 orgel functie wordt behandeld in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen van deze handleiding. De Import Hauptwerk versie 1 orgel functie wordt behandeld in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen van deze handleiding. De Import Hauptwerk versie 1 orgel functie wordt behandeld in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen van deze handleiding. De Import Hauptwerk versie 1 orgel functie wordt behandeld in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen van deze handleiding. De Import Hauptwerk versie 1 orgel functie wordt behandeld in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen van deze handleiding. 

Instellingen opslaan / backup / restore en diagnostische bestand functies 

Het mag nooit nodig zijn om het te gebruiken Sla alle opgeslagen instellingen (Hauptwerk automatisch opgeslagen periodiek toch) functie. Hauptwerk slaat altijd alle niet-opgeslagen instellingen of Het mag nooit nodig zijn om het te gebruiken Sla alle opgeslagen instellingen (Hauptwerk automatisch opgeslagen periodiek toch) functie. Hauptwerk slaat altijd alle niet-opgeslagen instellingen of Het mag nooit nodig zijn om het te gebruiken Sla alle opgeslagen instellingen (Hauptwerk automatisch opgeslagen periodiek toch) functie. Hauptwerk slaat altijd alle niet-opgeslagen instellingen of 

uiten / panning verandert wanneer het wordt uitgevoerd en ook als u vóór het uitvoeren van een actie die een computer probleem dreigen te laden of lossen van een sample set, en ook wordt 

aangetroffen, zoals een audio- of MIDI-stuurprogramma starten of laden van een grote hoeveelheid data in het geheugen. Deze menu functie is voorzien in het geval je wilt om instellingen of 

intonatie dwingen / panning wijzigingen onmiddellijk worden opgeslagen, in plaats van te wachten op het volgende punt waarop Hauptwerk hen zou redden, bijvoorbeeld als je bezorgd over de 

mogelijkheid van een stroomstoring mislukking na veel intonatie / panning van wijzigingen.

de instellingen opslaan riskeert een audio-glitch, dat is de reden waarom Hauptwerk normaal gesproken wacht totdat u een sample set te laden of de audio / MIDI-systemen voordat er instellingen op te slaan of het uiten / 

panning veranderingen uit te schakelen. Om te benadrukken: alle instellingen of intonatie / panning wijzigingen die u zal altijd toch gered worden, zonder dat het nodig om deze functie te gebruiken. De functie maakt alleen 

maar dat je hen dwingen om onmiddellijk opgeslagen worden.

De Back-up van uw huidige Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens functie maakt een back-up van al uw Hauptwerk instellingen en andere persoonlijke gegevens (orgel combinaties, intonatie / De Back-up van uw huidige Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens functie maakt een back-up van al uw Hauptwerk instellingen en andere persoonlijke gegevens (orgel combinaties, intonatie / De Back-up van uw huidige Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens functie maakt een back-up van al uw Hauptwerk instellingen en andere persoonlijke gegevens (orgel combinaties, intonatie / 

panning, Custom Organ Ontwerp Module organen, databases en logs) in een enkel gecomprimeerd bestand, dat kan worden opgeslagen op een USB-stick (of verwijderbare back-up schijf, of iets dergelijks) 

of gemakkelijk per e-mail. U kunt dan opnieuw dat back-up op een later tijdstip als je ooit nodig hebt om met behulp van de uw huidige Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een of gemakkelijk per e-mail. U kunt dan opnieuw dat back-up op een later tijdstip als je ooit nodig hebt om met behulp van de uw huidige Hauptwerk instellingen of persoonlijke gegevens terugzetten vanaf een 

back-up menufunctie. Zie de Een back-up en herstellen van uw instellingen en gegevens van deze handleiding voor meer informatie en instructies voor het maken of herstellen van back-ups. back-up menufunctie. Zie de Een back-up en herstellen van uw instellingen en gegevens van deze handleiding voor meer informatie en instructies voor het maken of herstellen van back-ups. back-up menufunctie. Zie de Een back-up en herstellen van uw instellingen en gegevens van deze handleiding voor meer informatie en instructies voor het maken of herstellen van back-ups. back-up menufunctie. Zie de Een back-up en herstellen van uw instellingen en gegevens van deze handleiding voor meer informatie en instructies voor het maken of herstellen van back-ups. 

Belangrijke notitie: Gebruik de back-upfunctie periodiek , En vooral als je eenmaal Hauptwerk hebt geconfigureerd als je wilt, en dan wanneer u een groot aantal wijzigingen aangebracht in uw Belangrijke notitie: Gebruik de back-upfunctie periodiek , En vooral als je eenmaal Hauptwerk hebt geconfigureerd als je wilt, en dan wanneer u een groot aantal wijzigingen aangebracht in uw Belangrijke notitie: Gebruik de back-upfunctie periodiek , En vooral als je eenmaal Hauptwerk hebt geconfigureerd als je wilt, en dan wanneer u een groot aantal wijzigingen aangebracht in uw 

instellingen, orgel combinaties, uiten / panning of andere persoonlijke gegevens in de toekomst. Bewaar geen back-upbestanden u veilig ergens buiten te brengen in uw computer, voor het geval 

dat de opslag behoeften van uw computer te vervangen of opnieuw geïnstalleerd voor welke reden dan ook. Bijvoorbeeld Sla alle back-up bestanden die u aan USB-stick (of verwisselbare 

backup schijf, of iets dergelijks) en bewaar ze op een veilige plaats. U moet dan gemakkelijk in staat zijn om al uw Hauptwerk instellingen en persoonlijke gegevens weer terug te gaan op enig 

moment in de toekomst.

Revert alle Hauptwerk instellingen naar de fabrieksinstellingen kan handig zijn als wilt beginnen met het opnieuw configureren van Hauptwerk voor een schone lei. Revert alle Hauptwerk instellingen naar de fabrieksinstellingen kan handig zijn als wilt beginnen met het opnieuw configureren van Hauptwerk voor een schone lei. 

Exit en shut-down functies 

De Computer uitschakelen, Herstart computer en Uitgang (Hauptwerk | Quit Hauptwerk MacOS) spreken voor zich. De eerste twee van hen zijn voornamelijk, zodat ze kunnen worden geactiveerd door De Computer uitschakelen, Herstart computer en Uitgang (Hauptwerk | Quit Hauptwerk MacOS) spreken voor zich. De eerste twee van hen zijn voornamelijk, zodat ze kunnen worden geactiveerd door De Computer uitschakelen, Herstart computer en Uitgang (Hauptwerk | Quit Hauptwerk MacOS) spreken voor zich. De eerste twee van hen zijn voornamelijk, zodat ze kunnen worden geactiveerd door De Computer uitschakelen, Herstart computer en Uitgang (Hauptwerk | Quit Hauptwerk MacOS) spreken voor zich. De eerste twee van hen zijn voornamelijk, zodat ze kunnen worden geactiveerd door De Computer uitschakelen, Herstart computer en Uitgang (Hauptwerk | Quit Hauptwerk MacOS) spreken voor zich. De eerste twee van hen zijn voornamelijk, zodat ze kunnen worden geactiveerd door De Computer uitschakelen, Herstart computer en Uitgang (Hauptwerk | Quit Hauptwerk MacOS) spreken voor zich. De eerste twee van hen zijn voornamelijk, zodat ze kunnen worden geactiveerd door De Computer uitschakelen, Herstart computer en Uitgang (Hauptwerk | Quit Hauptwerk MacOS) spreken voor zich. De eerste twee van hen zijn voornamelijk, zodat ze kunnen worden geactiveerd door 

MIDI wanneer Hauptwerk wordt gebruikt vanaf een MIDI orgel console zonder een computer monitor inbegrepen.
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View Menu 

Het menu Beeld bevat opties voor het regelen van het uitzicht console en toegang tot de Hauptwerk bedieningspanelen en de zuiger werkbalken. 

Volledig scherm 

Om de virtual console in full-screen modus te bekijken selecteer de optie Toon console windows full-screen (Escape-toets annuleert). Het venster Hauptwerk zal het volledige scherm te vullen en Om de virtual console in full-screen modus te bekijken selecteer de optie Toon console windows full-screen (Escape-toets annuleert). Het venster Hauptwerk zal het volledige scherm te vullen en Om de virtual console in full-screen modus te bekijken selecteer de optie Toon console windows full-screen (Escape-toets annuleert). Het venster Hauptwerk zal het volledige scherm te vullen en 

de schaal van de virtual console om fit. Let op de aspectverhouding van de vergroot (of verkleind) console wordt gehandhaafd (zodat cirkelvormige draw-knoppen blijven cirkelvormig, etc.), met 

een extra ruimte aan de zijkant of bovenkant gevuld met zwarte achtergrond. Fullscreen mode geldt voor alle geopende console etalages.

Toen in full-screen mode zal er zo uitzien: 

Om te vertrekken full screen mode gebruik maken van uw toetsenbord van de computer van de ESC-toets. U kunt ook gebruik maken van MIDI / key triggers via de functies op het 'tussen full-screen en normale grootte om te 

schakelen Console venster size' mini bedieningspaneel. schakelen Console venster size' mini bedieningspaneel. schakelen Console venster size' mini bedieningspaneel. 
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U kunt het Hauptwerk raam en eventuele aanvullende Hauptwerk console ramen met behulp van de 'Min' knop te minimaliseren. 

In full-screen modus in Windows het belangrijkste console display-pagina omvat de belangrijkste Hauptwerk menu balk aan de bovenkant, evenals de onderste statusbalk. Op MacOS de 

top menu's automatisch verbergen en kan worden geopend door met de muis aan de bovenkant van het scherm. Als u Windows en willen niet om het optiemenu Hauptwerk kun je een 

andere console uitzicht vanuit het menu Beeld te openen te zien (zie de Extra console ramen hieronder) voer volledig scherm. Dit zal ook weglaten de onderste statusbalk in zowel andere console uitzicht vanuit het menu Beeld te openen te zien (zie de Extra console ramen hieronder) voer volledig scherm. Dit zal ook weglaten de onderste statusbalk in zowel andere console uitzicht vanuit het menu Beeld te openen te zien (zie de Extra console ramen hieronder) voer volledig scherm. Dit zal ook weglaten de onderste statusbalk in zowel 

Windows en MacOS.

Extra console ramen 

Als je de Advanced Edition van Hauptwerk kun je open te stellen voor vier virtuele console tabbladen voor het beeldscherm (pagina's) tegelijk in aparte vensters met behulp 

van de bekijken | Console venster 2, 3 of 4 menufuncties: van de bekijken | Console venster 2, 3 of 4 menufuncties: van de bekijken | Console venster 2, 3 of 4 menufuncties: 

Wanneer gekozen voor een nieuw Hauptwerk venster wordt weergegeven: 

Dit is vooral handig als uw computer heeft twee of meer touch-screen monitors die eraan verbonden zijn. Bijvoorbeeld, kon u één venster (tab scherm) weer te geven op een monitor aan de linkerkant van 

uw MIDI keyboard (s) en een andere om het recht op een traditioneel orgel console lay-out met een aantal stops te geven aan beide zijden van uw MIDI keyboard (s) bij het gebruik van sample sets die hun 

virtuele console tabs aangelegd op die manier.
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console zoom 

Standaard zal Hauptwerk automatisch inzoomen op de virtual console om uw scherm te passen. Door te klikken en slepen van de rechter benedenhoek van de belangrijkste Hauptwerk venster maakt 

real-time re-sizing van de console. Let op de aspectverhouding van de vergroot (of verkleind) console wordt gehandhaafd (zodat cirkelvormige draw-knoppen blijven cirkelvormig, etc.), met een extra ruimte 

aan de zijkant of bovenkant gevuld met zwarte achtergrond.

Als u wilt naar de originele console formaat behouden zoals ontworpen door de maker van de sample set is dan kun je uitschakelen zoomen uit door het vakje van de bekijken | Zoom virtual console te passen keuze. Als u wilt naar de originele console formaat behouden zoals ontworpen door de maker van de sample set is dan kun je uitschakelen zoomen uit door het vakje van de bekijken | Zoom virtual console te passen keuze. Als u wilt naar de originele console formaat behouden zoals ontworpen door de maker van de sample set is dan kun je uitschakelen zoomen uit door het vakje van de bekijken | Zoom virtual console te passen keuze. 

Merk op dat als zoomen is uitgeschakeld bij het bekijken van full-screen modus de console op zijn oorspronkelijke grootte zal blijven en de resterende scherm gebied zal worden opgevuld met zwart. 

Zonder zoom de belangrijkste St. Anne's console ziet er ongeveer als volgt uit: 

Bedieningspanelen en de zuiger werkbalken 

De grote en kleine bedieningspanelen, evenals zuiger werkbalken, zijn besproken in het Bedieningspanelen en de zuiger werkbalken hoofdstuk in deze handleiding. De grote en kleine bedieningspanelen, evenals zuiger werkbalken, zijn besproken in het Bedieningspanelen en de zuiger werkbalken hoofdstuk in deze handleiding. De grote en kleine bedieningspanelen, evenals zuiger werkbalken, zijn besproken in het Bedieningspanelen en de zuiger werkbalken hoofdstuk in deze handleiding. 
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Organ menu 

Loading organen 

De Orgaan menu wordt gebruikt voor het laden en lossen virtuele instrumenten (sample sets): De Orgaan menu wordt gebruikt voor het laden en lossen virtuele instrumenten (sample sets): De Orgaan menu wordt gebruikt voor het laden en lossen virtuele instrumenten (sample sets): 

Om te kunnen Hauptwerk spelen, moet voorbeeldset geïnstalleerd en geladen. 

De St. Anne's, Moseley orgel sample set wordt automatisch geïnstalleerd met Hauptwerk, maar u kunt kopen of downloaden vele andere geweldige extra monster sets van derden (zie de 

Hauptwerk website voor een uitgebreid overzicht op www.hauptwerk.com/instruments ). Voordat u een dergelijke extra sample sets kunt laden, moet u deze installeren met behulp van Hauptwerk website voor een uitgebreid overzicht op www.hauptwerk.com/instruments ). Voordat u een dergelijke extra sample sets kunt laden, moet u deze installeren met behulp van Hauptwerk website voor een uitgebreid overzicht op www.hauptwerk.com/instruments ). Voordat u een dergelijke extra sample sets kunt laden, moet u deze installeren met behulp van 

component installer Hauptwerk's via de bestand | Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb menu-optie. De component installateur wordt behandeld in de Installatie / component installer Hauptwerk's via de bestand | Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb menu-optie. De component installateur wordt behandeld in de Installatie / component installer Hauptwerk's via de bestand | Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb menu-optie. De component installateur wordt behandeld in de Installatie / component installer Hauptwerk's via de bestand | Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb menu-optie. De component installateur wordt behandeld in de Installatie / 

un-installeren / upgraden organen temperaturen of reverbs (bestanddeel installateur van deze handleiding. (Hauptwerk versie 1 bemonsteringssets moet in plaats daarvan worden un-installeren / upgraden organen temperaturen of reverbs (bestanddeel installateur van deze handleiding. (Hauptwerk versie 1 bemonsteringssets moet in plaats daarvan worden 

ingevoerd, dat behandeld wordt in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen sectie.) ingevoerd, dat behandeld wordt in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen sectie.) ingevoerd, dat behandeld wordt in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen sectie.) 

De hoofdfunctie gebruikt om een sample set laadt de load orgel menu-optie. Indien geselecteerd, krijgt u een lijst met alle geïnstalleerde instrumenten, zodat u kunt kiezen De hoofdfunctie gebruikt om een sample set laadt de load orgel menu-optie. Indien geselecteerd, krijgt u een lijst met alle geïnstalleerde instrumenten, zodat u kunt kiezen De hoofdfunctie gebruikt om een sample set laadt de load orgel menu-optie. Indien geselecteerd, krijgt u een lijst met alle geïnstalleerde instrumenten, zodat u kunt kiezen 

welke om te laden.

De 'Organ load / toewijzen' mini-bedieningspaneel kan worden vervangen door: 

• Laden...: toont het orgaan selectiescherm voor handmatige selectie van welk orgaan te laden. Laden...: toont het orgaan selectiescherm voor handmatige selectie van welk orgaan te laden. 

• Laatste: laadt de laatst gebruikte orgel. Laatste: laadt de laatst gebruikte orgel. 

De ' Cued'( afname en toename pijlen), Laden en Toewijzen knoppen spiegel dezelfde functies als mini bedieningspaneel van de 'Cued favorieten' hieronder besproken in de Laden en De ' Cued'( afname en toename pijlen), Laden en Toewijzen knoppen spiegel dezelfde functies als mini bedieningspaneel van de 'Cued favorieten' hieronder besproken in de Laden en De ' Cued'( afname en toename pijlen), Laden en Toewijzen knoppen spiegel dezelfde functies als mini bedieningspaneel van de 'Cued favorieten' hieronder besproken in de Laden en De ' Cued'( afname en toename pijlen), Laden en Toewijzen knoppen spiegel dezelfde functies als mini bedieningspaneel van de 'Cued favorieten' hieronder besproken in de Laden en De ' Cued'( afname en toename pijlen), Laden en Toewijzen knoppen spiegel dezelfde functies als mini bedieningspaneel van de 'Cued favorieten' hieronder besproken in de Laden en De ' Cued'( afname en toename pijlen), Laden en Toewijzen knoppen spiegel dezelfde functies als mini bedieningspaneel van de 'Cued favorieten' hieronder besproken in de Laden en De ' Cued'( afname en toename pijlen), Laden en Toewijzen knoppen spiegel dezelfde functies als mini bedieningspaneel van de 'Cued favorieten' hieronder besproken in de Laden en De ' Cued'( afname en toename pijlen), Laden en Toewijzen knoppen spiegel dezelfde functies als mini bedieningspaneel van de 'Cued favorieten' hieronder besproken in de Laden en 

toewijzen favoriete organen sectie. toewijzen favoriete organen sectie. 

https://www.hauptwerk.com/instruments
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De eerste keer dat u een bepaald instrument te laden, wordt u aangeboden met de Rank Audio Geheugenopties scherm: De eerste keer dat u een bepaald instrument te laden, wordt u aangeboden met de Rank Audio Geheugenopties scherm: De eerste keer dat u een bepaald instrument te laden, wordt u aangeboden met de Rank Audio Geheugenopties scherm: 

Standaard wordt het scherm niet opnieuw verschijnen de volgende keer dat u hetzelfde orgaan te laden. Echter, als u een van de instellingen vervolgens te wijzigen, gewoon gebruik maken van de orgel | Load Standaard wordt het scherm niet opnieuw verschijnen de volgende keer dat u hetzelfde orgaan te laden. Echter, als u een van de instellingen vervolgens te wijzigen, gewoon gebruik maken van de orgel | Load 

orgel, het aanpassen van rang audio geheugen opties optie in plaats daarvan, en het scherm wordt weergegeven vóór het laden, omdat het de eerste keer deed. orgel, het aanpassen van rang audio geheugen opties optie in plaats daarvan, en het scherm wordt weergegeven vóór het laden, omdat het de eerste keer deed. 

Dit scherm kan worden gebruikt om Hauptwerk te vertellen hoe en wanneer, moet elke gegeven rij worden opgeslagen in het geheugen, en door die van de fysieke audio-uitgangen van de computer zou moeten klinken. 

door instelling Rank ingeschakeld? op 'Nee', wordt de graad niet in het geheugen geladen. Het is dus mogelijk om slechts een deel van een sample set te laden als je niet voldoende beschikbaar geheugen van de door instelling Rank ingeschakeld? op 'Nee', wordt de graad niet in het geheugen geladen. Het is dus mogelijk om slechts een deel van een sample set te laden als je niet voldoende beschikbaar geheugen van de door instelling Rank ingeschakeld? op 'Nee', wordt de graad niet in het geheugen geladen. Het is dus mogelijk om slechts een deel van een sample set te laden als je niet voldoende beschikbaar geheugen van de 

computer om alles te laden hebben.
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Merk op dat u meerdere rijen tegelijk kunt selecteren (zie de instellingen schermen hoofdstuk in deze gids), waardoor het zeer snel en gemakkelijk te veel instellingen tegelijk wijzigen. Merk op dat u meerdere rijen tegelijk kunt selecteren (zie de instellingen schermen hoofdstuk in deze gids), waardoor het zeer snel en gemakkelijk te veel instellingen tegelijk wijzigen. Merk op dat u meerdere rijen tegelijk kunt selecteren (zie de instellingen schermen hoofdstuk in deze gids), waardoor het zeer snel en gemakkelijk te veel instellingen tegelijk wijzigen. 

Bijvoorbeeld:

Organ laden van instellingen: geheugenkanaal formaat

Als een sample set maakt gebruik van stereo samples, het veranderen van de Geheugen kanaalsformaat tot 'Mono', zal de monsters te converteren naar mono bij het laden. Zij zullen dan Als een sample set maakt gebruik van stereo samples, het veranderen van de Geheugen kanaalsformaat tot 'Mono', zal de monsters te converteren naar mono bij het laden. Zij zullen dan Als een sample set maakt gebruik van stereo samples, het veranderen van de Geheugen kanaalsformaat tot 'Mono', zal de monsters te converteren naar mono bij het laden. Zij zullen dan 

automatisch gepande terug in stereo in real-time (hoewel in de Advanced Edition van Hauptwerk kunt u ervoor kiezen om de route hen speakers mono zijn - zie de Audio routing en impulse automatisch gepande terug in stereo in real-time (hoewel in de Advanced Edition van Hauptwerk kunt u ervoor kiezen om de route hen speakers mono zijn - zie de Audio routing en impulse 

response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik sectie). Dus de response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik sectie). Dus de 

instelling biedt een middel om het geheugen te eisen drastisch te verminderen, maar doorgaans aanzienlijk ten koste van het realisme.

Organ laden van instellingen: memory sample resolutie 

Als Memory sample resolutie ingesteld op 20-bits of 24-bits monsters worden daarna geladen 32-bit uitgelijnde geheugen, twee keer verbruiken zoveel geheugen als 16-bit samples. Opgemerkt Als Memory sample resolutie ingesteld op 20-bits of 24-bits monsters worden daarna geladen 32-bit uitgelijnde geheugen, twee keer verbruiken zoveel geheugen als 16-bit samples. Opgemerkt Als Memory sample resolutie ingesteld op 20-bits of 24-bits monsters worden daarna geladen 32-bit uitgelijnde geheugen, twee keer verbruiken zoveel geheugen als 16-bit samples. Opgemerkt 

wordt dat de interne audiosignaal Hauptwerk's en mixers resolutie is altijd 32-bits, en audio-uitgang gebeurt altijd in de hoogste resolutie die door audio-interface van de computer, dus zelfs als alle 

rangen in 16-bits worden geladen, de effectieve resolutie is meestal nog veel hoger. 20-bit resolutie biedt alleen de eventuele voordelen als het geheugen compressie is ingeschakeld, omdat het 

comprimeert meer respectievelijk dan 24bit, waardoor het opslaan van een grote hoeveelheid geheugen.

De 20-bit optie is vooral nuttig omdat het geeft het grootste deel van het hoorbare voordelen van een 24-bit resolutie, maar zonder het gebruik van veel meer geheugen dan het laden in 16-bit zonder 

compressie. 

Organ laden van instellingen: geheugencompressie 

De geheugencompressie instelling kunt u loss-less memory compressie uit te schakelen voor sommige of alle rangen, meestal het verhogen van de die nodig zijn voor een bepaalde rang geheugen van tussen De geheugencompressie instelling kunt u loss-less memory compressie uit te schakelen voor sommige of alle rangen, meestal het verhogen van de die nodig zijn voor een bepaalde rang geheugen van tussen De geheugencompressie instelling kunt u loss-less memory compressie uit te schakelen voor sommige of alle rangen, meestal het verhogen van de die nodig zijn voor een bepaalde rang geheugen van tussen 

de 40 en 60 procent. Geheugencompressie is standaard ingeschakeld voor alle rangen wanneer u een orgel te laden voor de eerste keer. Uitschakelen geheugencompressie heeft absoluut geen effect op alle de 40 en 60 procent. Geheugencompressie is standaard ingeschakeld voor alle rangen wanneer u een orgel te laden voor de eerste keer. Uitschakelen geheugencompressie heeft absoluut geen effect op alle 

op audio , Maar als uw computer heeft een snelle SSD-schijf vervolgens uit te schakelen geheugencompressie zou kunnen stellen organen sneller te laden. op audio , Maar als uw computer heeft een snelle SSD-schijf vervolgens uit te schakelen geheugencompressie zou kunnen stellen organen sneller te laden. 

Organ laden van instellingen: multiple attack / sustainsamples 

Meerdere attack / sustain samples worden gebruikt in sommige sample sets een pijporgel tracker-actie respons te modelleren, om monsters te willekeurig om herhaling te verminderen, meer realistische aanvallen 

te geven aan een pijp die geluiden onmiddellijk nadat het is gestopt met spreken, en aan andere te geven verbeteringen in realisme. De Meerdere attack / sustainsamples instelling kunt u alleen kiezen om de te geven aan een pijp die geluiden onmiddellijk nadat het is gestopt met spreken, en aan andere te geven verbeteringen in realisme. De Meerdere attack / sustainsamples instelling kunt u alleen kiezen om de te geven aan een pijp die geluiden onmiddellijk nadat het is gestopt met spreken, en aan andere te geven verbeteringen in realisme. De Meerdere attack / sustainsamples instelling kunt u alleen kiezen om de 

standaard aanval samples / ondersteunen, mogelijk het opslaan van een aanzienlijke hoeveelheid geheugen. Als u niet voldoende geheugen om de gehele sample set te laden, het is over het algemeen het beste 

om te schakelen meerdere aanval monsters of meerdere lussen / ondersteunen in de voorkeur aan het uitschakelen van monsters meerdere release, omdat de monsters meerdere vrijlating hebben de meest voor 

de hand liggende effect op realisme.
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Organ laden van instellingen: multiple sampleloops 

Hauptwerk ondersteunt monsters die meerdere lussen, die het speelt in een complexe sequentie waargenomen herhaling te verminderen. Voor de meest realistische resultaten, houden Meerdere Hauptwerk ondersteunt monsters die meerdere lussen, die het speelt in een complexe sequentie waargenomen herhaling te verminderen. Voor de meest realistische resultaten, houden Meerdere 

sampleloops ingesteld op ' Laad alle beschikbare lussen (max realisme en geheugen)' als je genoeg geheugen om de gehele sample set te laden, zodat alle lussen beschikbaar in monsters de sampleloops ingesteld op ' Laad alle beschikbare lussen (max realisme en geheugen)' als je genoeg geheugen om de gehele sample set te laden, zodat alle lussen beschikbaar in monsters de sampleloops ingesteld op ' Laad alle beschikbare lussen (max realisme en geheugen)' als je genoeg geheugen om de gehele sample set te laden, zodat alle lussen beschikbaar in monsters de sampleloops ingesteld op ' Laad alle beschikbare lussen (max realisme en geheugen)' als je genoeg geheugen om de gehele sample set te laden, zodat alle lussen beschikbaar in monsters de 

rangschikking worden gebruikt. De instelling heeft geen invloed op monsters met slechts één lus. Als u ' Laad lus die eerste einden (minder realisme en geheugen) dan gewoonlijk aanzienlijk minder rangschikking worden gebruikt. De instelling heeft geen invloed op monsters met slechts één lus. Als u ' Laad lus die eerste einden (minder realisme en geheugen) dan gewoonlijk aanzienlijk minder rangschikking worden gebruikt. De instelling heeft geen invloed op monsters met slechts één lus. Als u ' Laad lus die eerste einden (minder realisme en geheugen) dan gewoonlijk aanzienlijk minder 

geheugen vereist indien de monsters meerdere lussen. Als een sample set is slechts iets te groot om te passen in het geheugen, probeer dan slechts de eerste lus voor de minst vaak gebruikte of 

minst prominent rangen. Meerdere loops zijn het meest gunstig voor leidingen die u waarschijnlijk te houden voor langere tijd, zoals het pedaal rangen zijn.

Organ laden van instellingen: monsters meerdere vrijlating 

Hauptwerk maakt het ook mogelijk een sample set monsters meerdere echte release voor elke pijp, die zeer realistisch afhandeling van releases geeft onder andere, in het bijzonder bij het spelen van snelle 

passages. Voor de meest realistische resultaten, altijd vertrekken monsters Meerdere vrijlating ingesteld op ' Laad alle beschikbare monsters (max realisme en geheugen)' als je genoeg geheugen om de gehele passages. Voor de meest realistische resultaten, altijd vertrekken monsters Meerdere vrijlating ingesteld op ' Laad alle beschikbare monsters (max realisme en geheugen)' als je genoeg geheugen om de gehele passages. Voor de meest realistische resultaten, altijd vertrekken monsters Meerdere vrijlating ingesteld op ' Laad alle beschikbare monsters (max realisme en geheugen)' als je genoeg geheugen om de gehele passages. Voor de meest realistische resultaten, altijd vertrekken monsters Meerdere vrijlating ingesteld op ' Laad alle beschikbare monsters (max realisme en geheugen)' als je genoeg geheugen om de gehele passages. Voor de meest realistische resultaten, altijd vertrekken monsters Meerdere vrijlating ingesteld op ' Laad alle beschikbare monsters (max realisme en geheugen)' als je genoeg geheugen om de gehele 

sample set te laden, zodat alle vrijlating monsters in de steekproef opgenomen set worden gebruikt. Als u ' Plaats alleen standaard monster (minder realisme en geheugen)' dan gewoonlijk aanzienlijk minder sample set te laden, zodat alle vrijlating monsters in de steekproef opgenomen set worden gebruikt. Als u ' Plaats alleen standaard monster (minder realisme en geheugen)' dan gewoonlijk aanzienlijk minder sample set te laden, zodat alle vrijlating monsters in de steekproef opgenomen set worden gebruikt. Als u ' Plaats alleen standaard monster (minder realisme en geheugen)' dan gewoonlijk aanzienlijk minder 

geheugen nodig is als de sample set bevat samples meerdere release, maar de virtuele akoestiek van het orgel klinkt misschien veel minder overtuigend ( 'harp-achtige' of ontbreekt duidelijkheid) bij het afspelen 

van korte notities, dus het is aangeraden dat je alleen samples uit te schakelen meerdere vrijlating als een laatste redmiddel. 

Organ laden van instellingen: vorming sample inkorting 

Laat monster inkorting veroorzaakt Hauptwerk monsters afgeknotte versie kunstmatig omdat ze in het geheugen laadt, via speciaal gevormde frequentieafhankelijke verval tot 'droge' of 'semi-droog' Laat monster inkorting veroorzaakt Hauptwerk monsters afgeknotte versie kunstmatig omdat ze in het geheugen laadt, via speciaal gevormde frequentieafhankelijke verval tot 'droge' of 'semi-droog' 

monsters (zonder galm of minder galm) te simuleren. Met zeer 'natte' sample sets, waarvan monsters lange release, kan dit een aanzienlijke hoeveelheid geheugen op te slaan. Het kan ook toestaan dat 

dergelijke sample sets in galmende ruimten worden gespeeld en helpt om opvallende verschillen in de akoestiek bij het gebruik van sample sets bevattende monsters afkomstig uit verschillende 

bronnen. De resultaten zijn nooit helemaal gelijk aan het gebruik waar droge of halfdroge opgenomen samples, vooral omdat een ruimteakoestische beïnvloedt ook de aanslag en ondersteunen 

gedeelten van het geluid, dat eenvoudige afknotting van releases niet kunnen modelleren. True droge of semi-droge monsters zijn dus sterk de voorkeur aan het gebruik van deze optie, en het wordt 

aanbevolen dat deze alleen worden gebruikt als een laatste redmiddel. De licenties voor enkele sample sets niet wijziging van de monsters mogelijk te maken op deze manier, en deze optie is 

uitgeschakeld voor deze sample sets. Truncatie variëren van 5 seconden naar beneden tot 120 milliseconden.

(Merk op dat de Advanced Edition van Hauptwerk heeft ook een aparte en onafhankelijke, per rang / pipe uiten aanpassing die u toelaat om releases in real-time af te kappen, zodra 

het orgel is geladen. Dat intonatie aanpassing maakt het ook onafhankelijke real-time truncatie voor maximaal vier uitgang perspectieven van elke rang / pijp, maar het doet niet 

redden geen geheugen. zie de voicing faciliteiten onderdeel met de.) redden geen geheugen. zie de voicing faciliteiten onderdeel met de.) redden geen geheugen. zie de voicing faciliteiten onderdeel met de.) 

Individuele rang opties worden automatisch uitgeschakeld als ze niet relevant zijn voor de rang wordt geladen. Zo zal de optie meerdere monsters release mogelijk worden uitgeschakeld als de sample set 

heeft slechts monsters single release voor de geselecteerde rang.

Klik op het icoon Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop:Klik op het icoon Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop:Klik op het icoon Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop:

... klik vervolgens op de achtergrond van het scherm om extra hulp informatie over het scherm te krijgen in zijn geheel, of op een bepaalde instelling voor hulp bij die instelling. Hetzelfde geldt voor 

bijna alle schermen in Hauptwerk.
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Laden recente organen

De orgel | Laad recente orgel sub-menu zal een lijst van de organen meest recent gebruikte en biedt een gunstige short-cut om ze te herinneren. De orgel | Laad recente orgel sub-menu zal een lijst van de organen meest recent gebruikte en biedt een gunstige short-cut om ze te herinneren. De orgel | Laad recente orgel sub-menu zal een lijst van de organen meest recent gebruikte en biedt een gunstige short-cut om ze te herinneren. 

Laden en toewijzen favoriete organen 

Er zijn tweeëndertig 'favoriete orgel' slots waar je organen kan toewijzen, zodat u ze snel en gemakkelijk te herinneren, hetzij via een computerscherm (control panel) of van MIDI zuigers. 

Op een bepaald moment, een van de tweeëndertig wordt aangeduid als de 'CUED' favoriet, zodat u via hen om te bladeren en selecteer de gewenste (geactiveerde) één.

Elk van de ' Cued favorieten (alle soorten)'( met 'Organ' geselecteerd als) of " Organ load / toewijzen' mini bedieningspanelen kunnen worden gebruikt: Elk van de ' Cued favorieten (alle soorten)'( met 'Organ' geselecteerd als) of " Organ load / toewijzen' mini bedieningspanelen kunnen worden gebruikt: Elk van de ' Cued favorieten (alle soorten)'( met 'Organ' geselecteerd als) of " Organ load / toewijzen' mini bedieningspanelen kunnen worden gebruikt: Elk van de ' Cued favorieten (alle soorten)'( met 'Organ' geselecteerd als) of " Organ load / toewijzen' mini bedieningspanelen kunnen worden gebruikt: Elk van de ' Cued favorieten (alle soorten)'( met 'Organ' geselecteerd als) of " Organ load / toewijzen' mini bedieningspanelen kunnen worden gebruikt: 

De linker en rechter pijltjestoetsen op de bedieningspanelen schuiven de 'gecued' bericht volgen via de lijst van alle tweeëndertig favorieten, de Laden knop laadt het cued (geselecteerde) item en de ToewijzenDe linker en rechter pijltjestoetsen op de bedieningspanelen schuiven de 'gecued' bericht volgen via de lijst van alle tweeëndertig favorieten, de Laden knop laadt het cued (geselecteerde) item en de ToewijzenDe linker en rechter pijltjestoetsen op de bedieningspanelen schuiven de 'gecued' bericht volgen via de lijst van alle tweeëndertig favorieten, de Laden knop laadt het cued (geselecteerde) item en de ToewijzenDe linker en rechter pijltjestoetsen op de bedieningspanelen schuiven de 'gecued' bericht volgen via de lijst van alle tweeëndertig favorieten, de Laden knop laadt het cued (geselecteerde) item en de Toewijzen

knoop wijst het momenteel geladen combinatie ingesteld als geactiveerde favoriet nummer en overschrijft de eerdere vermelding in dat slot. 

De orgel | Laad favoriete orgel en orgel | Toewijzen huidige orgel als favoriet menu's dupliceren de functionaliteit via het menu. De orgel | Laad favoriete orgel en orgel | Toewijzen huidige orgel als favoriet menu's dupliceren de functionaliteit via het menu. De orgel | Laad favoriete orgel en orgel | Toewijzen huidige orgel als favoriet menu's dupliceren de functionaliteit via het menu. De orgel | Laad favoriete orgel en orgel | Toewijzen huidige orgel als favoriet menu's dupliceren de functionaliteit via het menu. De orgel | Laad favoriete orgel en orgel | Toewijzen huidige orgel als favoriet menu's dupliceren de functionaliteit via het menu. 

Om een favoriet orgel toewijzen via de ' Cued favorieten (alle soorten)' mini bedieningspaneel: Om een favoriet orgel toewijzen via de ' Cued favorieten (alle soorten)' mini bedieningspaneel: Om een favoriet orgel toewijzen via de ' Cued favorieten (alle soorten)' mini bedieningspaneel: 

• Laad het orgel die u wilt toewijzen als favoriet. 

• Zorg ervoor dat de Cued favorieten (alle soorten) mini bedieningspaneel wordt weergegeven, anders open het met bekijken | Mini bedieningspanelen | Cued favorieten (alle soorten).Zorg ervoor dat de Cued favorieten (alle soorten) mini bedieningspaneel wordt weergegeven, anders open het met bekijken | Mini bedieningspanelen | Cued favorieten (alle soorten).Zorg ervoor dat de Cued favorieten (alle soorten) mini bedieningspaneel wordt weergegeven, anders open het met bekijken | Mini bedieningspanelen | Cued favorieten (alle soorten).Zorg ervoor dat de Cued favorieten (alle soorten) mini bedieningspaneel wordt weergegeven, anders open het met bekijken | Mini bedieningspanelen | Cued favorieten (alle soorten).

• Controleer of de Type optie aan de linkerkant is ingesteld op Orgaan.Controleer of de Type optie aan de linkerkant is ingesteld op Orgaan.Controleer of de Type optie aan de linkerkant is ingesteld op Orgaan.Controleer of de Type optie aan de linkerkant is ingesteld op Orgaan.

• Klik op de linker of rechter pijltoetsen om te selecteren welke favoriete sleuf (1-32) aan het orgel aan te koppelen. 

• Klik op de Toewijzen knop om te voltooien. Klik op de Toewijzen knop om te voltooien. Klik op de Toewijzen knop om te voltooien. 

Herhaal de bovenstaande stappen voor elk orgaan u wilt toewijzen als favoriet making ervoor dat u een unieke favoriete slot nummer voor elk orgaan te selecteren ,Herhaal de bovenstaande stappen voor elk orgaan u wilt toewijzen als favoriet making ervoor dat u een unieke favoriete slot nummer voor elk orgaan te selecteren ,Herhaal de bovenstaande stappen voor elk orgaan u wilt toewijzen als favoriet making ervoor dat u een unieke favoriete slot nummer voor elk orgaan te selecteren ,Herhaal de bovenstaande stappen voor elk orgaan u wilt toewijzen als favoriet making ervoor dat u een unieke favoriete slot nummer voor elk orgaan te selecteren ,

anders een eerder opgeslagen favoriete worden overschreven. 

Om een favoriet orgaan in het bedieningspaneel te laden: 

• Gebruik de linker (afname) of rechts (increment) pijlen om (cue) de favoriete orgel u wilt laden te selecteren. 

• Klik op de Laden knop. Klik op de Laden knop. Klik op de Laden knop. 

• Eenmaal geladen de naam orgel zal worden weergegeven in de Curr. tekstweergave alsook in de titelbalk van de belangrijkste Hauptwerk venster. Eenmaal geladen de naam orgel zal worden weergegeven in de Curr. tekstweergave alsook in de titelbalk van de belangrijkste Hauptwerk venster. Eenmaal geladen de naam orgel zal worden weergegeven in de Curr. tekstweergave alsook in de titelbalk van de belangrijkste Hauptwerk venster. 

Deze knoppen kunnen ook aan MIDI worden toegewezen schakelt om externe schakelaars om te worden gebruikt voor het selecteren en laden organen. 

Tip: gebruik MIDI leren om MIDI zuigers toe te wijzen aan deze functies door rechts te klikken te controleren op hen op de bedieningspanelen en kiezen 

Automatische detectie.
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Lossen van een orgaan 

In de Orgaan menu, de orgel | unload orgel menu wordt gebruikt om het instrument te laden, het vrijmaken van het geheugen bezet. Hauptwerk automatisch een orgaan ontladen bij het laden van In de Orgaan menu, de orgel | unload orgel menu wordt gebruikt om het instrument te laden, het vrijmaken van het geheugen bezet. Hauptwerk automatisch een orgaan ontladen bij het laden van In de Orgaan menu, de orgel | unload orgel menu wordt gebruikt om het instrument te laden, het vrijmaken van het geheugen bezet. Hauptwerk automatisch een orgaan ontladen bij het laden van In de Orgaan menu, de orgel | unload orgel menu wordt gebruikt om het instrument te laden, het vrijmaken van het geheugen bezet. Hauptwerk automatisch een orgaan ontladen bij het laden van In de Orgaan menu, de orgel | unload orgel menu wordt gebruikt om het instrument te laden, het vrijmaken van het geheugen bezet. Hauptwerk automatisch een orgaan ontladen bij het laden van 

een ander orgaan of het sluiten van de toepassing. Normaal gesproken krijg je niet nodig om deze functie te gebruiken, tenzij u specifiek wilt vrijmaken computergeheugen voor een aantal 

bijzondere doeleinden (zoals voor het gebruik van andere software tijdelijk), terwijl Hauptwerk hardlopen.

Resultaat orgel informatie 

Wanneer een proefafdruk wordt geladen, de orgel | Toon orgel informatie optie opent specifieke documentatie over het instrument dat is verstrekt door de maker van de sample Wanneer een proefafdruk wordt geladen, de orgel | Toon orgel informatie optie opent specifieke documentatie over het instrument dat is verstrekt door de maker van de sample Wanneer een proefafdruk wordt geladen, de orgel | Toon orgel informatie optie opent specifieke documentatie over het instrument dat is verstrekt door de maker van de sample 

set. Doorgaans zal deze ook gebruiksinstructies, foto's van de oorspronkelijke opgenomen instrument, geschiedenis en andere achtergrondinformatie.
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Registratie menu: overzicht en bedieningspanelen 

De registratie menu bevat een groot aantal functies gebruikt om Hauptwerk's zeer krachtige combinatie systeem en andere spelen aidsbestrijding. De registratie menu bevat een groot aantal functies gebruikt om Hauptwerk's zeer krachtige combinatie systeem en andere spelen aidsbestrijding. De registratie menu bevat een groot aantal functies gebruikt om Hauptwerk's zeer krachtige combinatie systeem en andere spelen aidsbestrijding. 

De meeste van de veelgebruikte functies zijn ook beschikbaar via de registratie grote bedieningspaneel. Het paneel kan worden geopend via bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor De meeste van de veelgebruikte functies zijn ook beschikbaar via de registratie grote bedieningspaneel. Het paneel kan worden geopend via bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor De meeste van de veelgebruikte functies zijn ook beschikbaar via de registratie grote bedieningspaneel. Het paneel kan worden geopend via bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor De meeste van de veelgebruikte functies zijn ook beschikbaar via de registratie grote bedieningspaneel. Het paneel kan worden geopend via bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor 

dit orgel) | registratie op het menu: dit orgel) | registratie op het menu: 

Het paneel is speciaal ontworpen om het snel en gemakkelijk te leren en te gebruiken Hauptwerk's combinatie-systeem, door alle verwante functies samen te brengen op één 

plek, tonen hun logische relaties duidelijker: 

Om hulp begrip, raden wij houden van de registratie grote controlepaneel te openen bij het leren Hauptwerk de combinatie systeem te gebruiken. Om hulp begrip, raden wij houden van de registratie grote controlepaneel te openen bij het leren Hauptwerk de combinatie systeem te gebruiken. Om hulp begrip, raden wij houden van de registratie grote controlepaneel te openen bij het leren Hauptwerk de combinatie systeem te gebruiken. 

Tip: gebruik MIDI leren om uw MIDI hardware om deze functies door rechts te klikken te controleren op hen op de bedieningspanelen en kiezen toewijzen Automatische detectie.Tip: gebruik MIDI leren om uw MIDI hardware om deze functies door rechts te klikken te controleren op hen op de bedieningspanelen en kiezen toewijzen Automatische detectie.
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Andere, minder vaak gebruikte registratie menufuncties zijn beschikbaar op de drijvende Divisies en Master koppelingen grote bedieningspanelen, vond ook op de bekijken | Grote drijvende Andere, minder vaak gebruikte registratie menufuncties zijn beschikbaar op de drijvende Divisies en Master koppelingen grote bedieningspanelen, vond ook op de bekijken | Grote drijvende Andere, minder vaak gebruikte registratie menufuncties zijn beschikbaar op de drijvende Divisies en Master koppelingen grote bedieningspanelen, vond ook op de bekijken | Grote drijvende Andere, minder vaak gebruikte registratie menufuncties zijn beschikbaar op de drijvende Divisies en Master koppelingen grote bedieningspanelen, vond ook op de bekijken | Grote drijvende Andere, minder vaak gebruikte registratie menufuncties zijn beschikbaar op de drijvende Divisies en Master koppelingen grote bedieningspanelen, vond ook op de bekijken | Grote drijvende Andere, minder vaak gebruikte registratie menufuncties zijn beschikbaar op de drijvende Divisies en Master koppelingen grote bedieningspanelen, vond ook op de bekijken | Grote drijvende Andere, minder vaak gebruikte registratie menufuncties zijn beschikbaar op de drijvende Divisies en Master koppelingen grote bedieningspanelen, vond ook op de bekijken | Grote drijvende Andere, minder vaak gebruikte registratie menufuncties zijn beschikbaar op de drijvende Divisies en Master koppelingen grote bedieningspanelen, vond ook op de bekijken | Grote drijvende 

bedieningspanelen (voor dit orgel) menu: bedieningspanelen (voor dit orgel) menu: 

De Master scoped combinaties (alle) en Master omkeerbare combinaties (alle) grote control panels bieden dezelfde 30 scoped en 30 omkeerbaar functies respectievelijk die zijn opgenomen op de De Master scoped combinaties (alle) en Master omkeerbare combinaties (alle) grote control panels bieden dezelfde 30 scoped en 30 omkeerbaar functies respectievelijk die zijn opgenomen op de De Master scoped combinaties (alle) en Master omkeerbare combinaties (alle) grote control panels bieden dezelfde 30 scoped en 30 omkeerbaar functies respectievelijk die zijn opgenomen op de De Master scoped combinaties (alle) en Master omkeerbare combinaties (alle) grote control panels bieden dezelfde 30 scoped en 30 omkeerbaar functies respectievelijk die zijn opgenomen op de De Master scoped combinaties (alle) en Master omkeerbare combinaties (alle) grote control panels bieden dezelfde 30 scoped en 30 omkeerbaar functies respectievelijk die zijn opgenomen op de 

belangrijkste registratie controle panel, maar ook voorzien van een extra 30 van elk type, waardoor de volledige beschikbare complement (om de grootte van de belangrijkste te houden registratie regelpaneel belangrijkste registratie controle panel, maar ook voorzien van een extra 30 van elk type, waardoor de volledige beschikbare complement (om de grootte van de belangrijkste te houden registratie regelpaneel belangrijkste registratie controle panel, maar ook voorzien van een extra 30 van elk type, waardoor de volledige beschikbare complement (om de grootte van de belangrijkste te houden registratie regelpaneel belangrijkste registratie controle panel, maar ook voorzien van een extra 30 van elk type, waardoor de volledige beschikbare complement (om de grootte van de belangrijkste te houden registratie regelpaneel belangrijkste registratie controle panel, maar ook voorzien van een extra 30 van elk type, waardoor de volledige beschikbare complement (om de grootte van de belangrijkste te houden registratie regelpaneel 

beheersbaar): 

Alle functies op het grote bedieningspanelen zijn ook beschikbaar in subsets via de mini-bedieningspanelen: bekijken | Mini bedieningspanelen (voor dit orgel), zodat je kunt, indien u dat Alle functies op het grote bedieningspanelen zijn ook beschikbaar in subsets via de mini-bedieningspanelen: bekijken | Mini bedieningspanelen (voor dit orgel), zodat je kunt, indien u dat Alle functies op het grote bedieningspanelen zijn ook beschikbaar in subsets via de mini-bedieningspanelen: bekijken | Mini bedieningspanelen (voor dit orgel), zodat je kunt, indien u dat 

wenst, leg je scherm out optimaal met alleen de functies die u wilt gebruiken voor elk instrument. 
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Er zijn twee belangrijke algemene punten om te onthouden over Hauptwerk's combinatie systeem: 

• Voor de meeste virtuele instrumenten, de 'master' combinaties (stepper, meester algemene combinaties, meester scoped combinaties, meester omkeerbaar combinaties en 

meester crescendo) beschikbaar op de bedieningspanelen, registratie menu en zuiger werkbalken, volledig onafhankelijk van en naast elk combinaties die de virtuele instrument meester crescendo) beschikbaar op de bedieningspanelen, registratie menu en zuiger werkbalken, volledig onafhankelijk van en naast elk combinaties die de virtuele instrument meester crescendo) beschikbaar op de bedieningspanelen, registratie menu en zuiger werkbalken, volledig onafhankelijk van en naast elk combinaties die de virtuele instrument 

bevat uitstekend op zijn virtuele consolescherm. (Echter, een paar recente instrumenten insluiten zuigers native op hun virtuele consoles trigger Hauptwerk op de 

overeenkomstige meester combinaties, in plaats van de uitvoering van afzonderlijke of aanvullende combinatie systemen van hun eigen land).

• In het algemeen is een meester zuiger automatisch oplicht wanneer de registratie van de virtuele instrument komt overeen met de registratie die is opgeslagen om het (ongeacht 

of u de zuiger gebruikt om de registratie te trekken), op voorwaarde dat de registratie opgeslagen deze niet leeg is (all-off ). (Er zijn enkele speciale gevallen, zoals de meester 

reversibles, die uitgebreid besproken in de volgende paragrafen.)

In de volgende paragrafen zullen we in de eerste plaats een beschrijving van de combinatie functioneert in termen van de bedieningspanelen, maar je kunt ze ook toegang krijgen via de registratie menu, In de volgende paragrafen zullen we in de eerste plaats een beschrijving van de combinatie functioneert in termen van de bedieningspanelen, maar je kunt ze ook toegang krijgen via de registratie menu, In de volgende paragrafen zullen we in de eerste plaats een beschrijving van de combinatie functioneert in termen van de bedieningspanelen, maar je kunt ze ook toegang krijgen via de registratie menu, 

of toewijzen aan zuiger werkbalken, zo u wilt. 
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Registratie menu: het programmeren en annuleren registraties 

Programmering combinaties: combinatie zetter (capture) 

Combinaties worden geprogrammeerd en opgeroepen ( 'gevangen') op dezelfde manier dat ze de meeste pijporgels: triggering combinatie zuiger (zoals een afgesplitste, algemeen of 

stepper raster) terwijl de aanbrenginrichting zuigers / toetsen / functies in / aan oorzaken actuele registratie wordt opgeslagen die combinatie zuiger, terwijl triggering combinatie zuiger 

wanneer de aanbrenginrichting zuigers / toetsen / functies niet op oorzaken registratie opgeslagen die zuiger opgeroepen. wanneer de aanbrenginrichting zuigers / toetsen / functies niet op oorzaken registratie opgeslagen die zuiger opgeroepen. wanneer de aanbrenginrichting zuigers / toetsen / functies niet op oorzaken registratie opgeslagen die zuiger opgeroepen. 

Bijvoorbeeld: het programmeren van een combinatie: 

• Laad de St. Anne's orgel. 

• Schakel de gewenste registers, koppelingen en tremulanten u wilt vastleggen. 

• Zet de zetter functie (hetzij op de virtuele orgelspeeltafel of op een bedieningspaneel of via een zuiger werkbalk of via de Zet de zetter functie (hetzij op de virtuele orgelspeeltafel of op een bedieningspaneel of via een zuiger werkbalk of via de 

registratie | Zetter (vastlegmodus) menufunctie). registratie | Zetter (vastlegmodus) menufunctie). 

• Op de algemene, divisie, stappenmotor of andere combinatie zuiger actuele registratie de zuiger vangen. 

• Schakel de setter weer bedrijfsgereed. Schakel de setter weer bedrijfsgereed. 

Herhaal de bovenstaande stappen voor elke combinatie worden vastgesteld voor afzonderlijke zuigers behoefte. 

Naast inheemse van het instrument SET zuiger (indien opgenomen als onderdeel van het instrument), de SET functie kan ook worden bediend via de Naast inheemse van het instrument SET zuiger (indien opgenomen als onderdeel van het instrument), de SET functie kan ook worden bediend via de Naast inheemse van het instrument SET zuiger (indien opgenomen als onderdeel van het instrument), de SET functie kan ook worden bediend via de Naast inheemse van het instrument SET zuiger (indien opgenomen als onderdeel van het instrument), de SET functie kan ook worden bediend via de Naast inheemse van het instrument SET zuiger (indien opgenomen als onderdeel van het instrument), de SET functie kan ook worden bediend via de 

registratie grote bedieningspaneel: registratie grote bedieningspaneel: 

... en wordt ook standaard toegewezen aan de primaire zuiger werkbalk: 

Tip: gebruik MIDI leren om een MIDI zuiger naar de setter functie door met de rechtermuisknop te klikken op (eventueel) een van de setter zuigers / knoppen op de bedieningspanelen en het kiezen van controle toe te 

wijzen Automatische detectie.wijzen Automatische detectie.
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algemeen annuleren 

De algemene annuleren zuiger op de registratie grote bedieningspaneel: De algemene annuleren zuiger op de registratie grote bedieningspaneel: De algemene annuleren zuiger op de registratie grote bedieningspaneel: 

... en wordt ook standaard toegewezen aan de primaire zuiger werkbalk: 

Tip: gebruik MIDI leren om een MIDI zuiger toe te wijzen aan de controle van de algemene functie annuleren door rechts te klikken op de (eventueel) een van de algemene annuleren zuigers / knoppen op de 

bedieningspanelen en het kiezen Automatische detectie.bedieningspanelen en het kiezen Automatische detectie.

De algemene annuleren functie stelt de huidige registratie terug naar de oorspronkelijke, standaard staat. (Tenzij je hebt geselecteerd ontruimt sommige virtuele haltes naar standaard 'aan') zal alle registers, 

koppelingen en tremulanten draaien. Het automatisch oplicht wanneer de huidige registratie overeenkomt met die oorspronkelijke staat.
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Registratie menu: combinatie sets 

Overzicht 

Combinaties kunnen worden opgeslagen op combinatie sets ( bestanden), zodat veel verschillende volledige sets kunnen worden opgeslagen, eigenen voor verschillende muziekstukken of Combinaties kunnen worden opgeslagen op combinatie sets ( bestanden), zodat veel verschillende volledige sets kunnen worden opgeslagen, eigenen voor verschillende muziekstukken of Combinaties kunnen worden opgeslagen op combinatie sets ( bestanden), zodat veel verschillende volledige sets kunnen worden opgeslagen, eigenen voor verschillende muziekstukken of 

recitals, bijvoorbeeld, en geladen terug in de virtuele orgel als dat nodig is. Elke combinatie set bevat de reeks registraties opgeslagen voor alle virtuele combinaties native verkregen met de 

virtuele orgaan (meestal divisie en algemene combinatie zuigers plus eventueel een hoogtepunt), alsmede registraties opgeslagen voor elk van 'meester' samenstelling systeemfuncties 

Hauptwerk's .

Elke combinatie set kan worden gezien als een 'bank' of combinatie herinneringen. Merk op dat de combinatie sets zelf niet combinaties; het laden van een combinatie bestand zal niet 

direct van invloed op de registratie. Moet nog steeds leiden tot een combinatie zuiger of selecteer een stepper frame of activeren crescendo voor de registratie wordt beïnvloed.

De registratie menu en de bijbehorende bedieningspanelen worden gebruikt voor het laden en opslaan van deze combinatie van sets, en combinatie systeemfuncties toegang Hauptwerk's, en worden alleen De registratie menu en de bijbehorende bedieningspanelen worden gebruikt voor het laden en opslaan van deze combinatie van sets, en combinatie systeemfuncties toegang Hauptwerk's, en worden alleen De registratie menu en de bijbehorende bedieningspanelen worden gebruikt voor het laden en opslaan van deze combinatie van sets, en combinatie systeemfuncties toegang Hauptwerk's, en worden alleen 

ingeschakeld wanneer een instrument wordt geladen. Het gebruik van inheemse combinaties van een instrument (divisionals, generaals, etc.) wordt behandeld in de Virtual console sectie. ingeschakeld wanneer een instrument wordt geladen. Het gebruik van inheemse combinaties van een instrument (divisionals, generaals, etc.) wordt behandeld in de Virtual console sectie. ingeschakeld wanneer een instrument wordt geladen. Het gebruik van inheemse combinaties van een instrument (divisionals, generaals, etc.) wordt behandeld in de Virtual console sectie. 

De Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini regelpaneel kan ook worden gebruikt in plaats van de registratie grote bedieningspaneel of registratieDe Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini regelpaneel kan ook worden gebruikt in plaats van de registratie grote bedieningspaneel of registratieDe Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini regelpaneel kan ook worden gebruikt in plaats van de registratie grote bedieningspaneel of registratieDe Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini regelpaneel kan ook worden gebruikt in plaats van de registratie grote bedieningspaneel of registratieDe Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini regelpaneel kan ook worden gebruikt in plaats van de registratie grote bedieningspaneel of registratieDe Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini regelpaneel kan ook worden gebruikt in plaats van de registratie grote bedieningspaneel of registratie

menu te selecteren en op te slaan combinatie sets of deze toewijzen als favoriet: 

Combinatie sets zijn specifiek voor hun virtuele instrument. Je wordt alleen weergegeven sets die geschikt zijn voor het instrument zijn bij het laden van een combinatie set.



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

84 Sectie V: Het gebruik van Hauptwerk 

Opslaan en laden combinatie sets 

Plaats een instrument, zoals de St. Anne's, zodat de registratie menu is ingeschakeld en programmeren sommige combinaties (met behulp van de setter functie, die voorheen onder). De Opslaan als... en Opslaan Plaats een instrument, zoals de St. Anne's, zodat de registratie menu is ingeschakeld en programmeren sommige combinaties (met behulp van de setter functie, die voorheen onder). De Opslaan als... en Opslaan Plaats een instrument, zoals de St. Anne's, zodat de registratie menu is ingeschakeld en programmeren sommige combinaties (met behulp van de setter functie, die voorheen onder). De Opslaan als... en Opslaan Plaats een instrument, zoals de St. Anne's, zodat de registratie menu is ingeschakeld en programmeren sommige combinaties (met behulp van de setter functie, die voorheen onder). De Opslaan als... en Opslaan Plaats een instrument, zoals de St. Anne's, zodat de registratie menu is ingeschakeld en programmeren sommige combinaties (met behulp van de setter functie, die voorheen onder). De Opslaan als... en Opslaan Plaats een instrument, zoals de St. Anne's, zodat de registratie menu is ingeschakeld en programmeren sommige combinaties (met behulp van de setter functie, die voorheen onder). De Opslaan als... en Opslaan 

knoppen op de registratie grote bedieningspaneel worden gebruikt om alle combinaties een combinatie reeks (bestand) opslaan: knoppen op de registratie grote bedieningspaneel worden gebruikt om alle combinaties een combinatie reeks (bestand) opslaan: knoppen op de registratie grote bedieningspaneel worden gebruikt om alle combinaties een combinatie reeks (bestand) opslaan: 

Ze kunnen ook te vinden op de Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini bedieningspaneel: Ze kunnen ook te vinden op de Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini bedieningspaneel: Ze kunnen ook te vinden op de Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini bedieningspaneel: 
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... en op de registratie menu: en op de registratie menu: en op de registratie menu: 

De Opslaan knoppen hebben dezelfde functie als de Opnieuw opslaan huidige combinatie set menufunctie, het overschrijven van de originele combinatie set (degene die u het laatst geladen) met de De Opslaan knoppen hebben dezelfde functie als de Opnieuw opslaan huidige combinatie set menufunctie, het overschrijven van de originele combinatie set (degene die u het laatst geladen) met de De Opslaan knoppen hebben dezelfde functie als de Opnieuw opslaan huidige combinatie set menufunctie, het overschrijven van de originele combinatie set (degene die u het laatst geladen) met de De Opslaan knoppen hebben dezelfde functie als de Opnieuw opslaan huidige combinatie set menufunctie, het overschrijven van de originele combinatie set (degene die u het laatst geladen) met de De Opslaan knoppen hebben dezelfde functie als de Opnieuw opslaan huidige combinatie set menufunctie, het overschrijven van de originele combinatie set (degene die u het laatst geladen) met de 

nieuwe combinaties en het houden van dezelfde naam. Deze functie kan worden geactiveerd vanuit MIDI zuigers.

De Opslaan als... knoppen hebben dezelfde functie als de combinatie opslaan in te stellen als ... menufunctie, zodat u een nieuwe naam voor de combinatie set en het maken van dat de huidige De Opslaan als... knoppen hebben dezelfde functie als de combinatie opslaan in te stellen als ... menufunctie, zodat u een nieuwe naam voor de combinatie set en het maken van dat de huidige De Opslaan als... knoppen hebben dezelfde functie als de combinatie opslaan in te stellen als ... menufunctie, zodat u een nieuwe naam voor de combinatie set en het maken van dat de huidige De Opslaan als... knoppen hebben dezelfde functie als de combinatie opslaan in te stellen als ... menufunctie, zodat u een nieuwe naam voor de combinatie set en het maken van dat de huidige De Opslaan als... knoppen hebben dezelfde functie als de combinatie opslaan in te stellen als ... menufunctie, zodat u een nieuwe naam voor de combinatie set en het maken van dat de huidige 

combinatie set. Deze functie kan niet worden geactiveerd vanuit MIDI (omdat je nodig hebt om een bestandsnaam te typen), maar het is waarschijnlijk de meest handig als je een computer monitor of 

touch-screen bevestigd.

De Save combinatie set met een automatische naam menufunctie (niet gedupliceerd op een bedieningspanelen) slaat de combinaties met een gegenereerde naam (in plaats van het De Save combinatie set met een automatische naam menufunctie (niet gedupliceerd op een bedieningspanelen) slaat de combinaties met een gegenereerde naam (in plaats van het De Save combinatie set met een automatische naam menufunctie (niet gedupliceerd op een bedieningspanelen) slaat de combinaties met een gegenereerde naam (in plaats van het 

overschrijven van het origineel) en zorgt ervoor dat de huidige combinatie set. Het kan worden geactiveerd vanuit MIDI zuigers.

Na een combinatie set opgeslagen, probeer dan het terug in Hauptwerk met behulp van het bedieningspaneel Laden... knop: Na een combinatie set opgeslagen, probeer dan het terug in Hauptwerk met behulp van het bedieningspaneel Laden... knop: Na een combinatie set opgeslagen, probeer dan het terug in Hauptwerk met behulp van het bedieningspaneel Laden... knop: 
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Vervolgens kunt u gebruik maken van de registraties | Laad recente samenvoeging set submenu als een short-cut om het als je wilt. Vervolgens kunt u gebruik maken van de registraties | Laad recente samenvoeging set submenu als een short-cut om het als je wilt. Vervolgens kunt u gebruik maken van de registraties | Laad recente samenvoeging set submenu als een short-cut om het als je wilt. 

Merk op dat de combinatie stellen u voor het laatst gebruikt voor een bepaald instrument automatisch geladen met het instrument. Merk ook op dat het enkele seconden kan duren voor een zeer 

grote combinatie set te laden, zodat u niet moet proberen om een set terwijl het eigenlijk een stuk muziek te laden; laden tussen stukken. Echter, de meeste combinatie sets te laden bijna 

onmiddellijk.

Toewijzen en laden favoriete combinatie sets 

Er zijn tweeëndertig 'favoriet' slots waarop u combinatie sets kunt toewijzen, zodat u ze snel en gemakkelijk te herinneren, hetzij via een computerscherm (control panel) of van MIDI zuigers. 

Op een bepaald moment, een van de tweeëndertig wordt aangeduid als de 'CUED' favoriet, zodat u via hen om te bladeren en selecteer de gewenste (geactiveerde) één.

Om toegang te krijgen tot de favoriete combinatie sets, gebruik maken van de registratie grote bedieningspaneel: Om toegang te krijgen tot de favoriete combinatie sets, gebruik maken van de registratie grote bedieningspaneel: Om toegang te krijgen tot de favoriete combinatie sets, gebruik maken van de registratie grote bedieningspaneel: 

... of de Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini bedieningspaneel: of de Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini bedieningspaneel: of de Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini bedieningspaneel: 

... of de Cued favorieten (alle soorten) mini bedieningspaneel: of de Cued favorieten (alle soorten) mini bedieningspaneel: of de Cued favorieten (alle soorten) mini bedieningspaneel: 

... of de registratie | Laad favoriete combinatie set en registratie | Toewijzen huidige combinatie set als favoriet menu's. of de registratie | Laad favoriete combinatie set en registratie | Toewijzen huidige combinatie set als favoriet menu's. of de registratie | Laad favoriete combinatie set en registratie | Toewijzen huidige combinatie set als favoriet menu's. of de registratie | Laad favoriete combinatie set en registratie | Toewijzen huidige combinatie set als favoriet menu's. of de registratie | Laad favoriete combinatie set en registratie | Toewijzen huidige combinatie set als favoriet menu's. 

De linker en rechter pijltjestoetsen op de bedieningspanelen schuiven de 'gecued' bericht volgen via de lijst van alle tweeëndertig favorieten, de Laden knop laadt het cued (geselecteerde) item en de ToewijzenDe linker en rechter pijltjestoetsen op de bedieningspanelen schuiven de 'gecued' bericht volgen via de lijst van alle tweeëndertig favorieten, de Laden knop laadt het cued (geselecteerde) item en de ToewijzenDe linker en rechter pijltjestoetsen op de bedieningspanelen schuiven de 'gecued' bericht volgen via de lijst van alle tweeëndertig favorieten, de Laden knop laadt het cued (geselecteerde) item en de ToewijzenDe linker en rechter pijltjestoetsen op de bedieningspanelen schuiven de 'gecued' bericht volgen via de lijst van alle tweeëndertig favorieten, de Laden knop laadt het cued (geselecteerde) item en de Toewijzen

knoop wijst het momenteel geladen combinatie ingesteld als geactiveerde favoriet nummer en overschrijft de eerdere vermelding in dat slot. 
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Om een favoriete combinatie set in het toewijzen registratie grote bedieningspaneel: Om een favoriete combinatie set in het toewijzen registratie grote bedieningspaneel: Om een favoriete combinatie set in het toewijzen registratie grote bedieningspaneel: 

• Laad het orgel en het creëren van (opslaan) een combinatie te stellen die u wilt toewijzen als favoriet. 

• Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).

• Klik op de pijl links of rechts om te selecteren welke favoriete sleuf (1-32) naar de combinatie toewijst. 

• Klik op de Toewijzen knop om te voltooien. Klik op de Toewijzen knop om te voltooien. Klik op de Toewijzen knop om te voltooien. 

Herhaal de bovenstaande stappen voor elke combinatie te stellen die u wilt toewijzen als favoriet making ervoor dat u een unieke favoriete slotnummer voor elke combinatie set te selecteren , anders Herhaal de bovenstaande stappen voor elke combinatie te stellen die u wilt toewijzen als favoriet making ervoor dat u een unieke favoriete slotnummer voor elke combinatie set te selecteren , anders Herhaal de bovenstaande stappen voor elke combinatie te stellen die u wilt toewijzen als favoriet making ervoor dat u een unieke favoriete slotnummer voor elke combinatie set te selecteren , anders Herhaal de bovenstaande stappen voor elke combinatie te stellen die u wilt toewijzen als favoriet making ervoor dat u een unieke favoriete slotnummer voor elke combinatie set te selecteren , anders Herhaal de bovenstaande stappen voor elke combinatie te stellen die u wilt toewijzen als favoriet making ervoor dat u een unieke favoriete slotnummer voor elke combinatie set te selecteren , anders 

eerder opgeslagen favorieten worden overschreven. 

Om een favoriete combinatie set in het bedieningspaneel te laden: 

• Gebruik de linker (afname) of rechts (increment) pijlen om (cue) selecteer de favoriete combinatie ingesteld dat u wilt laden. 

• Klik op de Laden knop. Klik op de Laden knop. Klik op de Laden knop. 

• Eenmaal geladen de combinatie set naam wordt weergegeven in de Curr. tekstweergave, evenals in het bovenste linkergebied van de belangrijkste Hauptwerk venster: Eenmaal geladen de combinatie set naam wordt weergegeven in de Curr. tekstweergave, evenals in het bovenste linkergebied van de belangrijkste Hauptwerk venster: Eenmaal geladen de combinatie set naam wordt weergegeven in de Curr. tekstweergave, evenals in het bovenste linkergebied van de belangrijkste Hauptwerk venster: 

Tip: gebruik MIDI leren om MIDI zuigers toe te wijzen aan deze functies door rechts te klikken te controleren op hen op de bedieningspanelen en kiezen 

Automatische detectie.

Terugdraaien combinaties orgel defaults 

Ongedaan te maken alle van de combinatie wijzigingen die in de loop van het spelen van een instrument en terugkeren naar de originele combinaties die bij het instrument kunt u het gebruiken registratie Ongedaan te maken alle van de combinatie wijzigingen die in de loop van het spelen van een instrument en terugkeren naar de originele combinaties die bij het instrument kunt u het gebruiken registratie 

| Terugkeren alle combinaties te orgel defaults menu-optie. Als u eerder uw aangepaste combinatie instellingen naar een stel combinatie hebt opgeslagen deze instellingen kunnen nog steeds | Terugkeren alle combinaties te orgel defaults menu-optie. Als u eerder uw aangepaste combinatie instellingen naar een stel combinatie hebt opgeslagen deze instellingen kunnen nog steeds | Terugkeren alle combinaties te orgel defaults menu-optie. Als u eerder uw aangepaste combinatie instellingen naar een stel combinatie hebt opgeslagen deze instellingen kunnen nog steeds 

worden geladen door terug als normaal. (Merk op dat niet alle instrumenten omvatten combinaties, als het orgel geen standaard combinaties heeft dan is deze functie zal terugkeren naar legen, 

all-off, combinaties).
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Het klonen combinatie sets 

De kloon functies bieden een snelle en eenvoudige methode voor het kopiëren van een complete combinatie set, zonder handmatig te hoeven re-save een nieuwe combinatie set. U kunt de 

functies op het vinden registratie grote bedieningspaneel: functies op het vinden registratie grote bedieningspaneel: functies op het vinden registratie grote bedieningspaneel: 

... en op de Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini bedieningspaneel: en op de Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini bedieningspaneel: en op de Combinatie set Laden / Opslaan / toewijzen mini bedieningspaneel: 

Om een combinatie set in het klonen registratie grote bedieningspaneel: Om een combinatie set in het klonen registratie grote bedieningspaneel: Om een combinatie set in het klonen registratie grote bedieningspaneel: 

• Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).

• Klik op de Kloon van ... knop. Klik op de Kloon van ... knop. Klik op de Kloon van ... knop. 

• Selecteer de combinatie set die u wilt kloon. 

• Klik OK vervolledigen. Klik OK vervolledigen. Klik OK vervolledigen. 

Het kloneren van een combinatie cued direct ook de cued combinatie set met behulp van de extreem-rechts Clone knop. Bijvoorbeeld in de bovenstaande voorbeelden hebben we Combs01Het kloneren van een combinatie cued direct ook de cued combinatie set met behulp van de extreem-rechts Clone knop. Bijvoorbeeld in de bovenstaande voorbeelden hebben we Combs01Het kloneren van een combinatie cued direct ook de cued combinatie set met behulp van de extreem-rechts Clone knop. Bijvoorbeeld in de bovenstaande voorbeelden hebben we Combs01Het kloneren van een combinatie cued direct ook de cued combinatie set met behulp van de extreem-rechts Clone knop. Bijvoorbeeld in de bovenstaande voorbeelden hebben we Combs01Het kloneren van een combinatie cued direct ook de cued combinatie set met behulp van de extreem-rechts Clone knop. Bijvoorbeeld in de bovenstaande voorbeelden hebben we Combs01Het kloneren van een combinatie cued direct ook de cued combinatie set met behulp van de extreem-rechts Clone knop. Bijvoorbeeld in de bovenstaande voorbeelden hebben we Combs01

geladen (de op dat moment actieve combinatie set) en Combs32 combinatie set is ingelast. Clone degeladen (de op dat moment actieve combinatie set) en Combs32 combinatie set is ingelast. Clone degeladen (de op dat moment actieve combinatie set) en Combs32 combinatie set is ingelast. Clone de

Combs32 naar Combs01 simpelweg door te klikken op de knop Klonen. Alle registraties van Combs32 overschrijft die op dit moment in zijn opgeslagen Combs01.Combs32 naar Combs01 simpelweg door te klikken op de knop Klonen. Alle registraties van Combs32 overschrijft die op dit moment in zijn opgeslagen Combs01.Combs32 naar Combs01 simpelweg door te klikken op de knop Klonen. Alle registraties van Combs32 overschrijft die op dit moment in zijn opgeslagen Combs01.Combs32 naar Combs01 simpelweg door te klikken op de knop Klonen. Alle registraties van Combs32 overschrijft die op dit moment in zijn opgeslagen Combs01.Combs32 naar Combs01 simpelweg door te klikken op de knop Klonen. Alle registraties van Combs32 overschrijft die op dit moment in zijn opgeslagen Combs01.Combs32 naar Combs01 simpelweg door te klikken op de knop Klonen. Alle registraties van Combs32 overschrijft die op dit moment in zijn opgeslagen Combs01.Combs32 naar Combs01 simpelweg door te klikken op de knop Klonen. Alle registraties van Combs32 overschrijft die op dit moment in zijn opgeslagen Combs01.
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Importeren combinatie sets 

Importeren combinatie sets tussen de verschillende edities van hetzelfde orgaan 

Hauptwerk maakt combinatie sets van organen die dezelfde interne combinatie systeem delen, maar maken gebruik van verschillende inwendige organen IDs (meestal verschillende edities of 

variaties van hetzelfde instrument) worden geïmporteerd. Gebruik de registratie | Import combinatie set ... menu functie om een eerder opgeslagen combinatie set importeren uit één editie van variaties van hetzelfde instrument) worden geïmporteerd. Gebruik de registratie | Import combinatie set ... menu functie om een eerder opgeslagen combinatie set importeren uit één editie van variaties van hetzelfde instrument) worden geïmporteerd. Gebruik de registratie | Import combinatie set ... menu functie om een eerder opgeslagen combinatie set importeren uit één editie van 

een orgaan naar de andere. Controleer bij de producent van het instrument of dit mogelijk is, en het orgel-ID's om de invoer van / naar, omdat deze functie niet goed met instrumenten zullen 

werken, tenzij de producent instrument specifiek edities van het instrument is ontworpen om compatibel combinatie sets hebben voor dit doel .

Het delen van combinatie-toestellen met andere gebruikers 

Het is ook mogelijk om combinatie sets te delen met andere gebruikers van hetzelfde instrument met deze functie. Sla een combinatie set verkregen van een andere persoon om uw 

computer dan gebruik maken van de registratie | Import combinatie set ... menufunctie te zoeken naar het bestand en klik op Open om het te importeren. De combinatie set zijn vervolgens computer dan gebruik maken van de registratie | Import combinatie set ... menufunctie te zoeken naar het bestand en klik op Open om het te importeren. De combinatie set zijn vervolgens computer dan gebruik maken van de registratie | Import combinatie set ... menufunctie te zoeken naar het bestand en klik op Open om het te importeren. De combinatie set zijn vervolgens computer dan gebruik maken van de registratie | Import combinatie set ... menufunctie te zoeken naar het bestand en klik op Open om het te importeren. De combinatie set zijn vervolgens computer dan gebruik maken van de registratie | Import combinatie set ... menufunctie te zoeken naar het bestand en klik op Open om het te importeren. De combinatie set zijn vervolgens 

geladen normaal (bijvoorbeeld via de registratie | Load combinatie set menufunctie). geladen normaal (bijvoorbeeld via de registratie | Load combinatie set menufunctie). geladen normaal (bijvoorbeeld via de registratie | Load combinatie set menufunctie). 

Surfen / hernoemen / verwijderen combinatie sets 

registratie | Bladeren / hernoemen / delete combinatie sets opent de map op uw computer waarin Hauptwerk slaat de combinatie set-bestanden voor de op dat moment geladen orgel. Gebruik registratie | Bladeren / hernoemen / delete combinatie sets opent de map op uw computer waarin Hauptwerk slaat de combinatie set-bestanden voor de op dat moment geladen orgel. Gebruik 

browservenster en de functies van uw computer om bestanden te hernoemen, of verwijderen als dat nodig is.

Notitie: is het zeer belangrijk dat u niet de extensie van een bestand te wijzigen, anders zal Hauptwerk niet meer in staat zijn om het te laden.Notitie: is het zeer belangrijk dat u niet de extensie van een bestand te wijzigen, anders zal Hauptwerk niet meer in staat zijn om het te laden.

Bijvoorbeeld, op MacOS: 

Enkel en alleen " Combs02" ( bijvoorbeeld) moet worden benadrukt en omgedoopt, waardoor de rest van de tekst (de extensie) ongemodificeerde. Enkel en alleen " Combs02" ( bijvoorbeeld) moet worden benadrukt en omgedoopt, waardoor de rest van de tekst (de extensie) ongemodificeerde. Enkel en alleen " Combs02" ( bijvoorbeeld) moet worden benadrukt en omgedoopt, waardoor de rest van de tekst (de extensie) ongemodificeerde. 
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Registratie menu: combinatie stepper (registratie sequencer) 

Overzicht 

Hauptwerk een 1000-gestel volledig willekeurig toegankelijk combinatie stepper (registratie sequencer) naast elke combinatie of functionaliteit een virtueel instrument kan native 

omvatten. Het is zo ontworpen dat u kunt navigeren van elk van de 1000 frames elk ander met het laagst mogelijke aantal zuiger drukt (maximaal 3 zuiger drukt als u 30 zuigers 

gebruiken voor de stepper, of maximaal 19 persen als u 14 zuigers van de stepper), zonder enige intermediaire combiframes getriggerd.

De stepper is volledig programmeerbaar en combinaties worden in combinatie sets samen met alle andere combinaties. 

controles van de stepper is te vinden op de registratie grote bedieningspaneel: controles van de stepper is te vinden op de registratie grote bedieningspaneel: controles van de stepper is te vinden op de registratie grote bedieningspaneel: 

... en op de combinatie stepper mini bedieningspaneel: en op de combinatie stepper mini bedieningspaneel: en op de combinatie stepper mini bedieningspaneel: 

... en zijn ook standaard toegewezen aan de primaire zuiger werkbalk: 

... en bevinden zich op de registratie | Stepper (registratie kader) algemene combinaties hoofdmenu submenu. en bevinden zich op de registratie | Stepper (registratie kader) algemene combinaties hoofdmenu submenu. en bevinden zich op de registratie | Stepper (registratie kader) algemene combinaties hoofdmenu submenu. 

Tip: gebruik MIDI leren om MIDI zuigers toe te wijzen aan deze functies door rechts te klikken op hen te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische detectie.Tip: gebruik MIDI leren om MIDI zuigers toe te wijzen aan deze functies door rechts te klikken op hen te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische detectie.
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Het eerste getal in elk van de bedieningspanelen is de huidige (actieve) rasternummer (0-999) en de tweede is de 'geactiveerde' frame (00x99x). De cued gestel wordt gebruikt tijdens het 

proces van de route naar de volgende gewenste gestel, zonder dat het tussengelegen frames, dat wil zeggen zonder enige van de tussenframes het huidige frame. Beide framenummers 

worden ook weergegeven in de statusbalk aan de onderkant van de belangrijkste Hauptwerk venster:

Het frame nummers kunnen ook worden weergegeven op het LCD-eenheden op uw MIDI-console, als je over de nodige hardware (hieronder besproken). 

Wanneer een instrument eerst wordt geladen alle stepper frames bevatten lege (volledig uit) registraties. U moet programma registraties aan de stepper frames alvorens ze te gebruiken om te 

spelen.

Navigeren stepper frames 

Het volgende voorbeeld illustreert hoe de stepper toetsen om door de frames en hoe om van het ene kader naar het andere met de combinatie stepper mini bedieningspaneel. De registratieHet volgende voorbeeld illustreert hoe de stepper toetsen om door de frames en hoe om van het ene kader naar het andere met de combinatie stepper mini bedieningspaneel. De registratieHet volgende voorbeeld illustreert hoe de stepper toetsen om door de frames en hoe om van het ene kader naar het andere met de combinatie stepper mini bedieningspaneel. De registratieHet volgende voorbeeld illustreert hoe de stepper toetsen om door de frames en hoe om van het ene kader naar het andere met de combinatie stepper mini bedieningspaneel. De registratie

grote bedieningspaneel heeft dezelfde functies en kunnen worden vervangen, op dezelfde wijze. 

• Begin met een druk op de 000 knop om de stappenmotor aan het eerste frame (actuele en geactiveerde) opnieuw: Begin met een druk op de 000 knop om de stappenmotor aan het eerste frame (actuele en geactiveerde) opnieuw: Begin met een druk op de 000 knop om de stappenmotor aan het eerste frame (actuele en geactiveerde) opnieuw: 

• Om verder te gaan met het frame 001 eenvoudig op de juiste (increment) arrow toets: 

• Herhaal om verder te gaan in stappen van één frame: 

Om spring direct naar een niet-opeenvolgende kaderleden, zonder dat het tussenliggende frames, met de pijltoetsen rond de cued waarde-aanduiding knoppen om de honderden en tientallen Om spring direct naar een niet-opeenvolgende kaderleden, zonder dat het tussenliggende frames, met de pijltoetsen rond de cued waarde-aanduiding knoppen om de honderden en tientallen Om spring direct naar een niet-opeenvolgende kaderleden, zonder dat het tussenliggende frames, met de pijltoetsen rond de cued waarde-aanduiding knoppen om de honderden en tientallen 

cijfers een van de tien te selecteren en xxn knoppen om het tweede cijfer te selecteren. De xxn knoppen ook de sprong uit te voeren, waardoor de CUED kader stroom. Indien bijvoorbeeld de cijfers een van de tien te selecteren en xxn knoppen om het tweede cijfer te selecteren. De xxn knoppen ook de sprong uit te voeren, waardoor de CUED kader stroom. Indien bijvoorbeeld de cijfers een van de tien te selecteren en xxn knoppen om het tweede cijfer te selecteren. De xxn knoppen ook de sprong uit te voeren, waardoor de CUED kader stroom. Indien bijvoorbeeld de cijfers een van de tien te selecteren en xxn knoppen om het tweede cijfer te selecteren. De xxn knoppen ook de sprong uit te voeren, waardoor de CUED kader stroom. Indien bijvoorbeeld de cijfers een van de tien te selecteren en xxn knoppen om het tweede cijfer te selecteren. De xxn knoppen ook de sprong uit te voeren, waardoor de CUED kader stroom. Indien bijvoorbeeld de 

cued kader verschijnt 53x en u klikt op de xx8 zuiger dan huidige frame de stappenmotor zullen direct worden 538, direct springen van wat het huidige frame was eerder. cued kader verschijnt 53x en u klikt op de xx8 zuiger dan huidige frame de stappenmotor zullen direct worden 538, direct springen van wat het huidige frame was eerder. cued kader verschijnt 53x en u klikt op de xx8 zuiger dan huidige frame de stappenmotor zullen direct worden 538, direct springen van wat het huidige frame was eerder. cued kader verschijnt 53x en u klikt op de xx8 zuiger dan huidige frame de stappenmotor zullen direct worden 538, direct springen van wat het huidige frame was eerder. cued kader verschijnt 53x en u klikt op de xx8 zuiger dan huidige frame de stappenmotor zullen direct worden 538, direct springen van wat het huidige frame was eerder. cued kader verschijnt 53x en u klikt op de xx8 zuiger dan huidige frame de stappenmotor zullen direct worden 538, direct springen van wat het huidige frame was eerder. cued kader verschijnt 53x en u klikt op de xx8 zuiger dan huidige frame de stappenmotor zullen direct worden 538, direct springen van wat het huidige frame was eerder. 

De dubbele pijlen rond de cued waardeweergave bewegen in stappen 100 en de pijltjes bewegen in stappen van 10: 

Merk op dat de huidige (actieve) kader niet verandert bij gebruik van geactiveerde alleen pijlknoppen; ze zijn een middel voor het vooraf kiezen ( 'cueing') een nieuw frame in gereedheid, zodat 

u het frame huidige (actieve) met een enkele zuiger pers kan maken precies op het punt in de tijd dat je het wilt.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe om te springen van frame 000 direct aan het frame 002 en vervolgens rechtstreeks aan het frame 739: 

• Begin met een druk op de 000 knop om de stappenmotor aan het eerste frame (actuele en geactiveerde) opnieuw: Begin met een druk op de 000 knop om de stappenmotor aan het eerste frame (actuele en geactiveerde) opnieuw: Begin met een druk op de 000 knop om de stappenmotor aan het eerste frame (actuele en geactiveerde) opnieuw: 
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• druk de xx2 knop om te springen direct aan het frame 002 (de cued honderden en tientallen cijfers zijn al beide nul, dus hoeft niet te worden veranderd in dit geval): druk de xx2 knop om te springen direct aan het frame 002 (de cued honderden en tientallen cijfers zijn al beide nul, dus hoeft niet te worden veranderd in dit geval): druk de xx2 knop om te springen direct aan het frame 002 (de cued honderden en tientallen cijfers zijn al beide nul, dus hoeft niet te worden veranderd in dit geval): 

• Druk op de honderden increment knop (dubbele pijl naar rechts) totdat het cued waarde leest 70x. 

• Druk op de tientallen increment knop (single pijl naar rechts) tot de cued waarde leest 73x. De stepper nu ingelast om direct naar een gewenste frame in het traject 730-739:

• druk de xx9 knop spring direct aan het frame 739, het overslaan alle frames tussen het huidige frame (002) en het doelframe: druk de xx9 knop spring direct aan het frame 739, het overslaan alle frames tussen het huidige frame (002) en het doelframe: druk de xx9 knop spring direct aan het frame 739, het overslaan alle frames tussen het huidige frame (002) en het doelframe: 

Navigatie overal binnen de 000-999 stepper framebereik kan op dezelfde manier worden uitgevoerd (je hoeft niet aan het frame terug te zetten naar 000 per keer). 

Zodra het nieuwe frame is bereikt, kun je direct naar een andere frame, of blijven in single digit kader omhoog of omlaag vanaf dat punt met behulp van de pijltoetsen rond de 

huidige framenummer display. 

Op elk moment van de 000 knop kan worden gebruikt om de stepper framenummers te resetten, onmiddellijk terug te keren naar het eerste frame en het resetten van de cued frame 00x.Op elk moment van de 000 knop kan worden gebruikt om de stepper framenummers te resetten, onmiddellijk terug te keren naar het eerste frame en het resetten van de cued frame 00x.Op elk moment van de 000 knop kan worden gebruikt om de stepper framenummers te resetten, onmiddellijk terug te keren naar het eerste frame en het resetten van de cued frame 00x.Op elk moment van de 000 knop kan worden gebruikt om de stepper framenummers te resetten, onmiddellijk terug te keren naar het eerste frame en het resetten van de cued frame 00x.

De stepper functies kunnen natuurlijk allemaal worden geactiveerd vanuit MIDI zuigers (klik met de rechtermuisknop op de betreffende toetsen op het bedieningspaneel en selecteer 'autodetect'), en samen met de 

setter, zijn waarschijnlijk de meest handige functies toewijzen aan MIDI zuigers voor het spelen van gemak . 

Wanneer de zuigers oplichten 

De 000 zuiger automatisch oplicht wanneer framenummer 000 actueel en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op voorwaarde dat de De 000 zuiger automatisch oplicht wanneer framenummer 000 actueel en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op voorwaarde dat de De 000 zuiger automatisch oplicht wanneer framenummer 000 actueel en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op voorwaarde dat de De 000 zuiger automatisch oplicht wanneer framenummer 000 actueel en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op voorwaarde dat de De 000 zuiger automatisch oplicht wanneer framenummer 000 actueel en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op voorwaarde dat de 

opgeslagen registratie is niet leeg. 

Evenzo is xxn zuigers branden, wanneer de 1s cijfer van het huidige frame nummer overeenkomt haar naam en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op Evenzo is xxn zuigers branden, wanneer de 1s cijfer van het huidige frame nummer overeenkomt haar naam en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op Evenzo is xxn zuigers branden, wanneer de 1s cijfer van het huidige frame nummer overeenkomt haar naam en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op Evenzo is xxn zuigers branden, wanneer de 1s cijfer van het huidige frame nummer overeenkomt haar naam en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op Evenzo is xxn zuigers branden, wanneer de 1s cijfer van het huidige frame nummer overeenkomt haar naam en de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen in dat kader, op 

voorwaarde dat de opgeslagen registratie is niet leeg. 

Programmering stepper frames gebruik van de registratiecode grote bedieningspaneel 

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).

• Schakel de setter functie (druk op de Setter knop op het bedieningspaneel, zodat deze oplicht). Schakel de setter functie (druk op de Setter knop op het bedieningspaneel, zodat deze oplicht). Schakel de setter functie (druk op de Setter knop op het bedieningspaneel, zodat deze oplicht). 

• Schakel de gewenste registers, koppelingen en tremulanten u wilt vastleggen. 

• Trigger de stappenmotor frame dat u wilt opnemen op (bijvoorbeeld gestel 001) met de navigatieprocedureopleidingstoestel eerder beschreven. 

• Herhaal de laatste twee stappen voor elk ander frame dat u wilt programmeren. 

• Schakel de setter functie als u klaar bent. 
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Veranderen van de volgorde van stappen stepper gestel 

Standaard de stappenmotor vergt tien trekker zuigers (xx0-xx9), die aan een tien-gebaseerde stelsel. De single frame increment functie cycli 000-009 en blijft 010, bijvoorbeeld. 

Maar als je minder dan tien MIDI zuigers beschikbaar om te gebruiken als trekker zuigers voor de stepper hebben (acht, bijvoorbeeld), dan kunt u het aantal dienovereenkomstig 

ingesteld met de Aantal stepper algemene trekker zuigers (3-10) ingesteld met de Aantal stepper algemene trekker zuigers (3-10) 

instelling op de Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Hoofd tabblad te vinden. Bij gebruik van een enkel beeld te verhogen / verlagen functies Hauptwerk vervolgens verder extra instelling op de Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Hoofd tabblad te vinden. Bij gebruik van een enkel beeld te verhogen / verlagen functies Hauptwerk vervolgens verder extra instelling op de Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Hoofd tabblad te vinden. Bij gebruik van een enkel beeld te verhogen / verlagen functies Hauptwerk vervolgens verder extra instelling op de Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Hoofd tabblad te vinden. Bij gebruik van een enkel beeld te verhogen / verlagen functies Hauptwerk vervolgens verder extra 

zuigers die niet worden gebruikt en naar het volgende frame waarvoor nu MIDI trekker zuiger. Bijvoorbeeld, als je acht zuigers en 007 is de huidige frame dan wanneer u op de single 

frame increment knop Hauptwerk zal het huidige kader te verplaatsen naar 010, het overslaan van frames 008 en 009.
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Weergave van de stepper-status op een LCD-scherm 

Hauptwerk kan optioneel de stepper framenummers (huidige en geactiveerde) op Hauptwerk-compatibele LCD-panelen (aangesloten op de MIDI OUT-poorten op uw computer) weer te geven: 

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).

• Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. 

• Selecteer de MIDI-uitgang en LCD-paneel hardware ID die uw LCD-eenheid is geconfigureerd om gebruik te maken. 

• Selecteer de ' Stap 999 Cue 99x'(stepper Curr en cued frames) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Stap 999 Cue 99x'(stepper Curr en cued frames) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Stap 999 Cue 99x'(stepper Curr en cued frames) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Stap 999 Cue 99x'(stepper Curr en cued frames) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Stap 999 Cue 99x'(stepper Curr en cued frames) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. 

• Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. 

• Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. 

De eerste regel van het LCD-display verschijnt nu de stepper framenummers en zal automatisch worden bijgewerkt zodra ze veranderen: 
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Registratie menu: meester crescendo 

Overzicht 

Hauptwerk meester crescendo kan elke instrument om een 31-fase 4-bank crescendo systeem, naast eventuele crescendo functionaliteit van een virtuele instrument native kan onder meer te 

hebben. Vier afzonderlijke crescendos / banken (A, B, C en D) zijn beschikbaar.

De crescendo is volledig programmeerbaar en combinaties worden in combinatie sets samen met alle andere combinaties. 

controles van de crescendo's zijn te vinden op de registratie grote bedieningspaneel: controles van de crescendo's zijn te vinden op de registratie grote bedieningspaneel: controles van de crescendo's zijn te vinden op de registratie grote bedieningspaneel: 

... en op de Master crescendo mini bedieningspaneel: en op de Master crescendo mini bedieningspaneel: en op de Master crescendo mini bedieningspaneel: 

... en bevinden zich op de registratie hoofdmenu. en bevinden zich op de registratie hoofdmenu. en bevinden zich op de registratie hoofdmenu. 

Tip: u kunt MIDI gebruiken leren om een MIDI expressiepedaal toewijzen en MIDI zuigers om deze functies door rechts te klikken op hen te controleren op een van de bedieningspanelen en het 

kiezen Automatische detectie.kiezen Automatische detectie.
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Programmeren van de meester crescendo 

registratie De crescendo's wordt geprogrammeerd met behulp van de loting-knoppen / tabs op de virtuele console display. 

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de eerste paar stadia van de meester crescendo bank een programma, met behulp van de Master crescendo mini centrale als voorbeeld. De registratieHet volgende voorbeeld laat zien hoe u de eerste paar stadia van de meester crescendo bank een programma, met behulp van de Master crescendo mini centrale als voorbeeld. De registratieHet volgende voorbeeld laat zien hoe u de eerste paar stadia van de meester crescendo bank een programma, met behulp van de Master crescendo mini centrale als voorbeeld. De registratieHet volgende voorbeeld laat zien hoe u de eerste paar stadia van de meester crescendo bank een programma, met behulp van de Master crescendo mini centrale als voorbeeld. De registratie

grote bedieningspaneel heeft dezelfde functies en kunnen worden vervangen, op dezelfde wijze. 

• Zorg ervoor dat het crescendo slider en redacteur podium nummer worden ingesteld op 0 en 1 respectievelijk (de standaardinstellingen). 

• Klik op de EEN knop om ervoor te zorgen dat de bank A (standaard) is geselecteerd als de huidige bank. Klik op de EEN knop om ervoor te zorgen dat de bank A (standaard) is geselecteerd als de huidige bank. Klik op de EEN knop om ervoor te zorgen dat de bank A (standaard) is geselecteerd als de huidige bank. 

• Schakel de gewenste registers, koppelingen en tremulanten u wilt opslaan naar de eerste crescendo fase, met behulp van de virtuele console display. 

• druk de Winkel knop, die de geselecteerde registratie om het geselecteerde editor stadium, dwz slaat de climax stadiumnummer getoond aan de rechterkant van Bewerk ( 1 in dit geval). druk de Winkel knop, die de geselecteerde registratie om het geselecteerde editor stadium, dwz slaat de climax stadiumnummer getoond aan de rechterkant van Bewerk ( 1 in dit geval). druk de Winkel knop, die de geselecteerde registratie om het geselecteerde editor stadium, dwz slaat de climax stadiumnummer getoond aan de rechterkant van Bewerk ( 1 in dit geval). druk de Winkel knop, die de geselecteerde registratie om het geselecteerde editor stadium, dwz slaat de climax stadiumnummer getoond aan de rechterkant van Bewerk ( 1 in dit geval). druk de Winkel knop, die de geselecteerde registratie om het geselecteerde editor stadium, dwz slaat de climax stadiumnummer getoond aan de rechterkant van Bewerk ( 1 in dit geval). 

• Klikt de redacteur fase increment (pijl naar rechts) om naar editor fase 2, volg de bovenstaande stappen om de gewenste registratie slaan voor deze fase. 

U kunt nu het crescendo te testen door langzaam de schuifregelaar te slepen van 0 tot 31. De registratie op de virtual console zal veranderen afhankelijk van de registratie die u hebt opgeslagen om elk 

van de trappen 0-31. 

Merk op dat de master crescendo zal nooit uit te schakelen stopt dat zij niet aan, dus als je wat de hand registratie vervolgens getrokken, zelfs als je het crescendo schuifregelaar volledig naar 

fase 31 tot fase 0 bewegen en vervolgens volledig terug je hand registratie blijft onaangeroerd. 

De Actief indicator LED licht op wanneer de master crescendo actief is geworden sommige haltes op (die nog niet waren op een andere manier). De Actief indicator LED licht op wanneer de master crescendo actief is geworden sommige haltes op (die nog niet waren op een andere manier). De Actief indicator LED licht op wanneer de master crescendo actief is geworden sommige haltes op (die nog niet waren op een andere manier). 

Bewerken van een crescendo podium 

Zodra je het crescendo etappes hebt geprogrammeerd kunt u een van deze op elk moment wijzigen. Selecteer gewoon het podium te worden bewerkt met de editor increment / verlagen pijlen en 

druk op de Bewerk knop. druk op de Bewerk knop. druk op de Bewerk knop. 

De registratie op de virtual console zal worden gewijzigd om de registratie opgeslagen voor die fase. Nu is het actualiseren van de registratie als u wilt, en druk op de Winkel knop om de bijgewerkte De registratie op de virtual console zal worden gewijzigd om de registratie opgeslagen voor die fase. Nu is het actualiseren van de registratie als u wilt, en druk op de Winkel knop om de bijgewerkte De registratie op de virtual console zal worden gewijzigd om de registratie opgeslagen voor die fase. Nu is het actualiseren van de registratie als u wilt, en druk op de Winkel knop om de bijgewerkte 

registratie terug naar dat stadium nummer op te slaan. Als alternatief kunt u deze opslaan in een ander stadium nummer (waardoor het mogelijk is om registraties tussen de trappen te kopiëren).

Het selecteren van verschillende meester crescendo banken 

Om een nieuwe 'bank' te selecteren voor de master crescendo gebruik maken van de A, B, C of D-toetsen (of de bijbehorende pijltoetsen). Elk van de vier banken vrij programmeerbaar.
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Weergave van de meester crescendo-status op een LCD-scherm 

Hauptwerk kan de huidige crescendo podium nummer en de bank en redacteur podium nummer op Hauptwerk-compatibele LCD-panelen (aangesloten op de MIDI OUT-poorten op uw computer) 

naar keuze weer te geven: 

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).

• Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. 

• Selecteer de MIDI-uitgang en LCD-paneel hardware ID die uw LCD-eenheid is geconfigureerd om gebruik te maken. 

• Selecteer de ' Cresc A31 Cue 31' (Crescendo Curr en geactiveerde stadia) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Cresc A31 Cue 31' (Crescendo Curr en geactiveerde stadia) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Cresc A31 Cue 31' (Crescendo Curr en geactiveerde stadia) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Cresc A31 Cue 31' (Crescendo Curr en geactiveerde stadia) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Cresc A31 Cue 31' (Crescendo Curr en geactiveerde stadia) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. 

• Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. 

• Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. 

De eerste regel van het LCD-display geeft nu het crescendo status te tonen, en zal automatisch worden bijgewerkt zodra het verandert: 
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Registratie menu: meester generaals 

Overzicht 

Hauptwerk biedt 20 meester algemene combinaties in aanvulling op alle combinaties of functionaliteit van een virtuele instrument zou native bevatten. 

De master algemeen zijn programmeerbaar en worden opgeslagen in combinatie sets samen met alle andere combinaties. Ze zijn geprogrammeerd op dezelfde manier als conventionele combinaties, het 

vastleggen van de registratie van de virtual console wanneer de setter functie is ingeschakeld en herinnerend aan wanneer de setter is uitgeschakeld.

De master generaals is te vinden op de registratie grote bedieningspaneel: De master generaals is te vinden op de registratie grote bedieningspaneel: De master generaals is te vinden op de registratie grote bedieningspaneel: 

... en op de Master generaals 1-10 en Master generaals 11-20 mini bedieningspanelen: en op de Master generaals 1-10 en Master generaals 11-20 mini bedieningspanelen: en op de Master generaals 1-10 en Master generaals 11-20 mini bedieningspanelen: en op de Master generaals 1-10 en Master generaals 11-20 mini bedieningspanelen: en op de Master generaals 1-10 en Master generaals 11-20 mini bedieningspanelen: 

... en zijn ook standaard toegewezen aan de tweede zuiger werkbalk (Advanced Edition): 
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... en bevinden zich op de registratie | Trigger meester algemene combinatie hoofdmenu submenu. en bevinden zich op de registratie | Trigger meester algemene combinatie hoofdmenu submenu. en bevinden zich op de registratie | Trigger meester algemene combinatie hoofdmenu submenu. 

Wanneer een instrument eerst wordt geladen alle meester algemeen bevatten lege (volledig uit) registraties. U moet registraties om ze te programmeren voordat ze worden gebruikt voor het spelen.

Een master algemene zuiger lichten automatisch op wanneer de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen, op voorwaarde dat de opgeslagen registratie is niet leeg. (Merk op dat 

diverse masterclasses algemene pistons kunnen gelijktijdig oplichten, als je hetzelfde registratienummer aan elk van hen zijn geprogrammeerd.)

Tip: gebruik MIDI leren om MIDI zuigers toe te wijzen aan deze functies door rechts te klikken op hen te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische detectie.Tip: gebruik MIDI leren om MIDI zuigers toe te wijzen aan deze functies door rechts te klikken op hen te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische detectie.

Programmeren meester generaals gebruik van de registratiecode grote bedieningspaneel 

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).

• Schakel de setter functie (druk op de Setter knop op het bedieningspaneel, zodat deze oplicht). Schakel de setter functie (druk op de Setter knop op het bedieningspaneel, zodat deze oplicht). Schakel de setter functie (druk op de Setter knop op het bedieningspaneel, zodat deze oplicht). 

• Schakel de gewenste registers, koppelingen en tremulanten u wilt vastleggen. 

• Druk op de master algemeen u wilt vastleggen aan. 

• Herhaal de laatste twee stappen voor elkaar meester algemeen u wilt programmeren. 

• Schakel de setter functie als u klaar bent. 
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Weergave van de meester algemene toestand op een LCD-scherm 

Hauptwerk kan de last-geactiveerd meester algemene nummer naar keuze weer te geven (indien aanwezig, en terwijl de registratie overeenkomt met de opgeslagen registratie) op Hauptwerk-compatibele 

LCD-panelen (aangesloten op de MIDI OUT-poorten op uw computer): 

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).

• Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. 

• Selecteer de MIDI-uitgang en LCD-paneel hardware ID die uw LCD-eenheid is geconfigureerd om gebruik te maken. 

• Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. 

• Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. 

• Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. 

De eerste regel van het LCD-display geeft nu de status algemene combinatie systeem laten zien, met inbegrip van de meester algemene nummer en worden automatisch bijgewerkt wanneer de 

status verandert (als dat de laatste meester combinatie te worden geactiveerd was): 
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Registratie menu: meester Scoped combinaties 

Overzicht 

Hauptwerk biedt zestig meester Scoped 'zuigers (soms ook aangeduid als 'varieerde' zuigers) naast elke combinatie of functionaliteit een virtueel instrument kan native omvatten. U 

kunt elk van hen configureren dat hij een bereik (deelverzameling) van stops u wilt beïnvloeden, dus je kunt ze gedragen als divisionals, generaals, of het uitvoeren van een andere 

speciale functies die u wenst, zoals 'all trems off', bijvoorbeeld. Ze zijn dus uiterst flexibel en nuttig spelen aids.

Het is belangrijk om het verschil tussen de master scoped zuigers en de meester generaals begrijpen: een meester het algemeen zal altijd van invloed op de staten van alle stops / koppelingen / Het is belangrijk om het verschil tussen de master scoped zuigers en de meester generaals begrijpen: een meester het algemeen zal altijd van invloed op de staten van alle stops / koppelingen / Het is belangrijk om het verschil tussen de master scoped zuigers en de meester generaals begrijpen: een meester het algemeen zal altijd van invloed op de staten van alle stops / koppelingen / 

tremulanten (of ze in- of uit), terwijl een meester scoped zuiger kan worden geprogrammeerd (Scoped) zodat het verlaten van de toestanden van een aantal stops / koppelaar / tremulanten onaangetast.

De Scoped zuigers zijn volledig programmeerbaar en worden opgeslagen (zowel hun registraties en scopes) in combinatie sets samen met alle andere combinaties. 

Een subgroep van 30 scoped zuigers staan vermeld in de registratie grote bedieningspaneel: Een subgroep van 30 scoped zuigers staan vermeld in de registratie grote bedieningspaneel: Een subgroep van 30 scoped zuigers staan vermeld in de registratie grote bedieningspaneel: 

De volledige set van 60 is te vinden op de Master scoped combinatie bank A ... F mini bedieningspanelen: De volledige set van 60 is te vinden op de Master scoped combinatie bank A ... F mini bedieningspanelen: De volledige set van 60 is te vinden op de Master scoped combinatie bank A ... F mini bedieningspanelen: 
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… en de Master scoped combinaties (alle) grote bedieningspaneel: … en de Master scoped combinaties (alle) grote bedieningspaneel: … en de Master scoped combinaties (alle) grote bedieningspaneel: 

... en sommige van hen zijn ook standaard toegewezen aan de vierde zuiger werkbalk (Advanced Edition): 

... en ze zijn allemaal op de registratie | Trigger meester Scoped combinatie hoofdmenu submenu. en ze zijn allemaal op de registratie | Trigger meester Scoped combinatie hoofdmenu submenu. en ze zijn allemaal op de registratie | Trigger meester Scoped combinatie hoofdmenu submenu. 

Wanneer een instrument eerst wordt geladen alle meester Scoped combinatie bevatten lege (volledig uit) registraties en onder het toepassingsgebied als algemeen. U moet de werkingssfeer van die inschrijvingen 

in een opleiding om in te zetten (tenzij je wilt dat ze te gedragen als generaals) en ook alvorens ze te gebruiken om te spelen.

Tip: gebruik MIDI leren om MIDI zuigers toe te wijzen aan deze functies door rechts te klikken op hen te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische detectie.Tip: gebruik MIDI leren om MIDI zuigers toe te wijzen aan deze functies door rechts te klikken op hen te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische detectie.

Het definiëren van de scopes van de scoped zuigers ( 'scoping') 

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).

• Klik op de strekking knop in te schakelen, zodat deze oplicht. Klik op de strekking knop in te schakelen, zodat deze oplicht. Klik op de strekking knop in te schakelen, zodat deze oplicht. 
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• Schakel alle gewenste registers, koppelingen en tremulanten dat u wilt dat de eerste scoped zuiger te beïnvloeden. Bijvoorbeeld, als u wilt de zuiger een afgesplitste 

combinatie voor de Grote divisie zet alle registers / koppelingen / tremulanten op de Grote te maken.

• Op de eerste kijker zuiger haar toepassingsgebied de wedstrijd de aanslagen / koppelingen / tremulanten die momenteel worden ingeschakeld. 

• Herhaal dit voor elkaar Scoped zuiger. 

• Klik op strekking toets om hem weer uit te zetten als je klaar bent. Klik op strekking toets om hem weer uit te zetten als je klaar bent. Klik op strekking toets om hem weer uit te zetten als je klaar bent. 
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Programmeren ( 'instelling') de Scoped zuigers registraties 

Zodra de scopes van de zuigers zijn gedefinieerd je kunt ze gebruiken op dezelfde manier als elke andere zuiger, met behulp van de setter functie om capture registraties tot hen: 

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).Zorg ervoor dat de registratie bedieningspaneel zichtbaar ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | Registratie).

• Schakel de setter functie (druk op de Setter knop op het bedieningspaneel, zodat deze oplicht). Schakel de setter functie (druk op de Setter knop op het bedieningspaneel, zodat deze oplicht). Schakel de setter functie (druk op de Setter knop op het bedieningspaneel, zodat deze oplicht). 

• Schakel de gewenste registers, koppelingen en tremulanten u wilt vastleggen. 

• Druk op de Scoped zuiger u wilt vastleggen aan. 

• Herhaal de laatste twee stappen voor elkaar scoped zuiger u wilt programma. 

• Schakel de setter functie als u klaar bent. 

Toen meester scoped zuigers oplichten 

Een master scoped zuiger lichten automatisch op wanneer de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen om het binnen het toepassingsgebied , Op voorwaarde dat de opgeslagen registratie is niet Een master scoped zuiger lichten automatisch op wanneer de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen om het binnen het toepassingsgebied , Op voorwaarde dat de opgeslagen registratie is niet Een master scoped zuiger lichten automatisch op wanneer de huidige registratie overeenkomt met de registratie opgeslagen om het binnen het toepassingsgebied , Op voorwaarde dat de opgeslagen registratie is niet 

leeg. 

Merk op dat diverse masterclasses scoped zuigers kan gelijktijdig oplichten, als u dezelfde registratie hebt geprogrammeerd voor elk van hen of als hun scopes zijn verschillend. 
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Tonen omvang en setter modes statussen op LCD-panelen 

Hauptwerk kan optioneel geven de huidige omvang en setter mode statussen op Hauptwerk-compatibele LCD-panelen (aangesloten op de MIDI OUT-poorten op uw computer): 

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).

• Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. 

• Selecteer de MIDI-uitgang en LCD-paneel hardware ID die uw LCD-eenheid is geconfigureerd om gebruik te maken. 

• Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Gen 20 Set Scop'(combinatie systeem Staten) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. 

• Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. 

• Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. 

Het LCD display verschijnt of de aanbrenginrichting en oscilloscoopfuncties (modi) actief en worden automatisch bijgewerkt wanneer de status verandert: 

Scope-functie actief:

Setter functie actief:
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Registratie menu: meester omkeerbaar combinaties 

Hauptwerk biedt zestig meester 'omkeerbaar' combinaties in aanvulling op alle combinaties of functionaliteit van een virtuele instrument zou native bevatten. 

Een of meer van hen kan worden geconfigureerd om te functioneren als eenvoudige traditionele omkeerbare zuigers, elk schakelen van de toestand van een virtuele switch (stop, koppeling of 

tremulant), wat handig kan zijn als u voldoende reserve MIDI zuigers. Indien ingericht die manier wordt een zuiger brandt wanneer de schakelaar bestuurt is.

Echter kan elke combinatie meester omkeerbare zuiger plaats worden geconfigureerd om meerdere virtuele schakelaars tegelijk te bedienen, dat een zeer krachtig en flexibel nieuwe 

manier om organen te registreren verschaft. Dit is wat er gebeurt als je dat doet:

1. Als u op de zuiger wanneer deze niet brandt dan zal het altijd terecht op elk van de virtuele switches zij controleert dat die nog niet op zijn. Vandaar

indrukken van een omkeerbaar wanneer deze niet brandt zal er altijd voor zorgen dat alle schakelt controles zijn op . indrukken van een omkeerbaar wanneer deze niet brandt zal er altijd voor zorgen dat alle schakelt controles zijn op . 

2. Als je het druk nogmaals (nu dat het branden) zal deze virtuele switches weer uit te schakelen. Echter, het zal niet worden uitgeschakeld schakelaars die het niet inschakelen , Dus als je een aantal van Als je het druk nogmaals (nu dat het branden) zal deze virtuele switches weer uit te schakelen. Echter, het zal niet worden uitgeschakeld schakelaars die het niet inschakelen , Dus als je een aantal van Als je het druk nogmaals (nu dat het branden) zal deze virtuele switches weer uit te schakelen. Echter, het zal niet worden uitgeschakeld schakelaars die het niet inschakelen , Dus als je een aantal van 

haar schakelaars op had met de hand gedraaid voordat u de zuiger wordt gebruikt voor het inschakelen van de rest in punt 1, dan is uw originele met de hand geregistreerd stops zou blijven nadat u de 

zuiger ook dit keer had ingedrukt (om zet het uit). Vandaar dat hiermee kun je een omkeerbare te gebruiken als een 'stateful', 'blind' additieve combinatie, zoals een tutti.

3. Als u de zuiger had gebruikt om een aantal haltes op dan zal het blijven branden totdat u op het aan hen weer uit te zetten, zolang het heeft een aantal haltes uit te schakelen schakelen, zelfs als u een 

aantal (alle, maar niet) draaien van zijn stopt met de hand los in de tussentijd. Dus de regel is dat omkeerbare wezen verlicht middelen die drukken zullen bepaalde (of alle) leiden van de stopt is ingericht aantal (alle, maar niet) draaien van zijn stopt met de hand los in de tussentijd. Dus de regel is dat omkeerbare wezen verlicht middelen die drukken zullen bepaalde (of alle) leiden van de stopt is ingericht 

voor besturing worden uitgeschakeld . voor besturing worden uitgeschakeld . 

4. Er is een speciale uitzondering op de regel in punt 2: als de omkeerbare niet al brandt (wat betekent dat het geen schakelaars uit te schakelen) en je zet al zijn switches op een andere 

wijze (met de hand, bijvoorbeeld), dan het zal oplichten, zodat u snel een handige short-cut om ze allemaal weer uit te schakelen. In dat geval apart indrukken van de zuiger zal al zijn 

switches uit te schakelen, ook al is het eigenlijk niet een van hen aan te zetten. Dit maakt het mogelijk om te werken als een traditionele omkeerbare zuiger op een pijporgel als je het 

hebt geconfigureerd om alleen een enkele schakelaar, bijvoorbeeld controle.

Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld op het eerste, dus het is waarschijnlijk de moeite waard het herlezen van de bovenstaande lijst een paar keer proberen om de master reversibles gebruiken voor de 

eerste keer. Echter, zodra bekend is met de lijst met de reversibles snel uitgegroeid tot zeer intuïtief en zeer krachtige tools.

De omkeerbare zuigers zijn volledig programmeerbaar en worden opgeslagen in combinatie sets samen met alle andere combinaties. Om te bepalen welke virtuele switches u een reversibel te beïnvloeden, 

zet u gewoon op (alleen) deze schakelaars, gebruik vervolgens de setter om de registratie op te slaan om het.

Een subgroep van 30 omkeerbare zuigers staan vermeld in de registratie grote bedieningspaneel: Een subgroep van 30 omkeerbare zuigers staan vermeld in de registratie grote bedieningspaneel: Een subgroep van 30 omkeerbare zuigers staan vermeld in de registratie grote bedieningspaneel: 



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

107 Sectie V: Het gebruik van Hauptwerk 

De volledige set van 60 is te vinden op de Master omkeerbare combinatie bank A ... F mini bedieningspanelen: De volledige set van 60 is te vinden op de Master omkeerbare combinatie bank A ... F mini bedieningspanelen: De volledige set van 60 is te vinden op de Master omkeerbare combinatie bank A ... F mini bedieningspanelen: 

… en de Master omkeerbare combinaties (alle) grote bedieningspaneel: … en de Master omkeerbare combinaties (alle) grote bedieningspaneel: … en de Master omkeerbare combinaties (alle) grote bedieningspaneel: 

... en ze zijn allemaal op de registratie | Trigger meester omkeerbaar combinatie hoofdmenu submenu. en ze zijn allemaal op de registratie | Trigger meester omkeerbaar combinatie hoofdmenu submenu. en ze zijn allemaal op de registratie | Trigger meester omkeerbaar combinatie hoofdmenu submenu. 
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Registratie menu: meester koppelingen 

Hauptwerk is voorzien van een uitgebreid pakket gemeenschappelijke 'meester koppelingen', onafhankelijk van, en in aanvulling op eventuele koppelingen een virtueel instrument kan natively te 

bieden. Hiermee kunt u, bijvoorbeeld, een Zwellen tot Great of Bass Koppeling, zelfs bij gebruik van een historische sample set die niet deze koppelingen natively heeft. Master koppeling staten bieden. Hiermee kunt u, bijvoorbeeld, een Zwellen tot Great of Bass Koppeling, zelfs bij gebruik van een historische sample set die niet deze koppelingen natively heeft. Master koppeling staten bieden. Hiermee kunt u, bijvoorbeeld, een Zwellen tot Great of Bass Koppeling, zelfs bij gebruik van een historische sample set die niet deze koppelingen natively heeft. Master koppeling staten bieden. Hiermee kunt u, bijvoorbeeld, een Zwellen tot Great of Bass Koppeling, zelfs bij gebruik van een historische sample set die niet deze koppelingen natively heeft. Master koppeling staten bieden. Hiermee kunt u, bijvoorbeeld, een Zwellen tot Great of Bass Koppeling, zelfs bij gebruik van een historische sample set die niet deze koppelingen natively heeft. Master koppeling staten 

worden opgeslagen in de master-generaals, stepper, scoped en omkeerbare combinaties en meester crescendo (maar niet binnen inheemse combinaties een virtuele orgel), die zelf opgeslagen 

in combinatie sets.

De master koppelingen toestaan koppeling tussen elk van maximaal zes standaard splitsingen (vijf manualen en pedaal) en onder (16), unisono (8), super (4) plaatsen en melodie (hoogste noten) 

en lage (laagste -opmerking) koppelen. 

Merk op dat een klein aantal virtuele organen zijn momenteel niet compatibel met de meester koppelingen en de koppelingen zijn uitgeschakeld voor deze organen. 

De master generaals is te vinden op de Master koppelingen grote bedieningspaneel: De master generaals is te vinden op de Master koppelingen grote bedieningspaneel: De master generaals is te vinden op de Master koppelingen grote bedieningspaneel: 

... en op de vijf Master koppelingen: ... mini bedieningspanelen (één voor elke divisie): en op de vijf Master koppelingen: ... mini bedieningspanelen (één voor elke divisie): en op de vijf Master koppelingen: ... mini bedieningspanelen (één voor elke divisie): 

... en de belangrijkste bas koppeling (Pedal naar handmatige 1) is eveneens standaard toegewezen aan de vierde zuiger werkbalk (Advanced Edition): 

... en de koppelaars zijn ook te vinden op de registratie | Master koppelingen hoofdmenu submenu. en de koppelaars zijn ook te vinden op de registratie | Master koppelingen hoofdmenu submenu. en de koppelaars zijn ook te vinden op de registratie | Master koppelingen hoofdmenu submenu. 

Tip: gebruik MIDI leren om MIDI stop toewijzen schakelt over naar de master koppelingen door rechts te klikken op hen te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische Tip: gebruik MIDI leren om MIDI stop toewijzen schakelt over naar de master koppelingen door rechts te klikken op hen te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische 

detectie.
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Alleen die koppelingen die een verbinding tussen divisies die een virtueel instrument omvat, zijn beschikbaar (ingeschakeld); alle andere zijn uitgeschakeld (grijs). Bijvoorbeeld St. Anne orgel 

heeft twee manualen en een pedaal, zodat de master koppelaars alleen mogelijk koppelen van de eerste twee handmatige divisies en het pedaal deling met het orgaan:

Indien in contact gebracht koppelaars verlichten als volgt: 

Als een virtuele instrument heeft drie handleidingen dan de div III rij koppelingen zullen worden ingeschakeld; als een instrument heeft vier handleidingen dan de div IVAls een virtuele instrument heeft drie handleidingen dan de div III rij koppelingen zullen worden ingeschakeld; als een instrument heeft vier handleidingen dan de div IVAls een virtuele instrument heeft drie handleidingen dan de div III rij koppelingen zullen worden ingeschakeld; als een instrument heeft vier handleidingen dan de div IVAls een virtuele instrument heeft drie handleidingen dan de div III rij koppelingen zullen worden ingeschakeld; als een instrument heeft vier handleidingen dan de div IV

rij zal ook worden ingeschakeld, en ga zo maar door. 

Bij orgel St. Anne de master koppelaar divisie komen overeen als volgt: 

• ped: St. Anne's Pedal divisie. ped: St. Anne's Pedal divisie. 

• Div I: St. Anne's Great divisie. Div I: St. Anne's Great divisie. 

• Div II: St. Anne's Swell divisie. Div II: St. Anne's Swell divisie. 

label Elke koppeling rij geeft aan de divisie die meester koppeling knoppen van de rij van echtpaar naar en de verdeling aanduidingen op de master koppeling knoppen geven de divisies van welke label Elke koppeling rij geeft aan de divisie die meester koppeling knoppen van de rij van echtpaar naar en de verdeling aanduidingen op de master koppeling knoppen geven de divisies van welke label Elke koppeling rij geeft aan de divisie die meester koppeling knoppen van de rij van echtpaar naar en de verdeling aanduidingen op de master koppeling knoppen geven de divisies van welke label Elke koppeling rij geeft aan de divisie die meester koppeling knoppen van de rij van echtpaar naar en de verdeling aanduidingen op de master koppeling knoppen geven de divisies van welke label Elke koppeling rij geeft aan de divisie die meester koppeling knoppen van de rij van echtpaar naar en de verdeling aanduidingen op de master koppeling knoppen geven de divisies van welke 

koppeling optreedt. Bijvoorbeeld II 8' meester koppeling knop in de div I rij gedraagt zich als de inheemse St. Anne's Zwellen tot Great koppeling. koppeling optreedt. Bijvoorbeeld II 8' meester koppeling knop in de div I rij gedraagt zich als de inheemse St. Anne's Zwellen tot Great koppeling. koppeling optreedt. Bijvoorbeeld II 8' meester koppeling knop in de div I rij gedraagt zich als de inheemse St. Anne's Zwellen tot Great koppeling. koppeling optreedt. Bijvoorbeeld II 8' meester koppeling knop in de div I rij gedraagt zich als de inheemse St. Anne's Zwellen tot Great koppeling. koppeling optreedt. Bijvoorbeeld II 8' meester koppeling knop in de div I rij gedraagt zich als de inheemse St. Anne's Zwellen tot Great koppeling. koppeling optreedt. Bijvoorbeeld II 8' meester koppeling knop in de div I rij gedraagt zich als de inheemse St. Anne's Zwellen tot Great koppeling. koppeling optreedt. Bijvoorbeeld II 8' meester koppeling knop in de div I rij gedraagt zich als de inheemse St. Anne's Zwellen tot Great koppeling. 

De koppeling knoppen worden als volgt genoemd: 

• P Bass - Pedal bass koppeling, die koppels het pedaal divisie naar de betreffende handleiding, laten alleen de laagste gespeelde noot om geluid. P Bass - Pedal bass koppeling, die koppels het pedaal divisie naar de betreffende handleiding, laten alleen de laagste gespeelde noot om geluid. P Bass - Pedal bass koppeling, die koppels het pedaal divisie naar de betreffende handleiding, laten alleen de laagste gespeelde noot om geluid. 

• I 16' - Sector 1 16' toonhoogte. I 16' - Sector 1 16' toonhoogte. I 16' - Sector 1 16' toonhoogte. 

• I 8' - Sector 1 8' toonhoogte. I 8' - Sector 1 8' toonhoogte. I 8' - Sector 1 8' toonhoogte. 

• I 4' - Sector 1 4' toonhoogte. I 4' - Sector 1 4' toonhoogte. I 4' - Sector 1 4' toonhoogte. 

• II 16' - divisie 2 16' toonhoogte II 16' - divisie 2 16' toonhoogte II 16' - divisie 2 16' toonhoogte 

• ...

• ik Mel - divisie 1 melodie koppeling, die koppels divisie 1 tot en met de bijbehorende divisie, laten alleen de hoogste gespeelde noot om geluid. ik Mel - divisie 1 melodie koppeling, die koppels divisie 1 tot en met de bijbehorende divisie, laten alleen de hoogste gespeelde noot om geluid. ik Mel - divisie 1 melodie koppeling, die koppels divisie 1 tot en met de bijbehorende divisie, laten alleen de hoogste gespeelde noot om geluid. 

• … enz. 

Merk op P Bass meester koppelingen zijn bijzonder geschikt voor het afspelen van Hauptwerk leven als je niet beschikt over een MIDI pedaal te hebben. Merk op P Bass meester koppelingen zijn bijzonder geschikt voor het afspelen van Hauptwerk leven als je niet beschikt over een MIDI pedaal te hebben. Merk op P Bass meester koppelingen zijn bijzonder geschikt voor het afspelen van Hauptwerk leven als je niet beschikt over een MIDI pedaal te hebben. 
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Registratie menu: drijvende divisies 

Overzicht 

Drijvende divisies kunt u meer virtuele toetsenborden controleren dan u fysieke MIDI keyboards en kunt u de volgorde waarin uw MIDI keyboards om virtuele toetsenborden worden 

toegewezen in real-time te wisselen (tijdens het spelen). U kunt maximaal vijf MIDI keyboards te configureren op deze manier en flip sommige of alle van hen dynamisch tussen virtuele 

toetsenborden in een tijd met zuiger persen.

Wilt u een bepaald MIDI toetsenbord gebruiken om zwevende divisies spelen dan moet je eerst configure (automatische detectie) zijn MIDI-instellingen met behulp van de 

Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | Drijvende divisie MIDI keyboards scherm, in plaats van de Organ instellingen | Toetsenborden scherm: Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | Drijvende divisie MIDI keyboards scherm, in plaats van de Organ instellingen | Toetsenborden scherm: Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | Drijvende divisie MIDI keyboards scherm, in plaats van de Organ instellingen | Toetsenborden scherm: Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | Drijvende divisie MIDI keyboards scherm, in plaats van de Organ instellingen | Toetsenborden scherm: Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | Drijvende divisie MIDI keyboards scherm, in plaats van de Organ instellingen | Toetsenborden scherm: Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | Drijvende divisie MIDI keyboards scherm, in plaats van de Organ instellingen | Toetsenborden scherm: 
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Dan op de Organ instellingen | Toetsenborden scherm wat u nodig heeft om gebruik te maken selecteert u de ' Indirect MIDI input via drijvende afdeling X, Y route' inzendingen voor ingang op het gewenste Dan op de Organ instellingen | Toetsenborden scherm wat u nodig heeft om gebruik te maken selecteert u de ' Indirect MIDI input via drijvende afdeling X, Y route' inzendingen voor ingang op het gewenste Dan op de Organ instellingen | Toetsenborden scherm wat u nodig heeft om gebruik te maken selecteert u de ' Indirect MIDI input via drijvende afdeling X, Y route' inzendingen voor ingang op het gewenste Dan op de Organ instellingen | Toetsenborden scherm wat u nodig heeft om gebruik te maken selecteert u de ' Indirect MIDI input via drijvende afdeling X, Y route' inzendingen voor ingang op het gewenste Dan op de Organ instellingen | Toetsenborden scherm wat u nodig heeft om gebruik te maken selecteert u de ' Indirect MIDI input via drijvende afdeling X, Y route' inzendingen voor ingang op het gewenste 

invoerscherm tabs in kaart drijvende divisie routes naar de gewenste virtuele toetsenborden. Elke drijvende divisie maakt maximaal vier routes, dus er zijn vier 'input' tabs op het scherm mogelijk te maken dat:

Eenmaal geconfigureerd, de drijvende Divisies grote bedieningspaneel (of Zwevende divisie ... mini bedieningspanelen, of de registratie menu of zuiger werkbalken) kan worden gebruikt tijdens het spelen om de Eenmaal geconfigureerd, de drijvende Divisies grote bedieningspaneel (of Zwevende divisie ... mini bedieningspanelen, of de registratie menu of zuiger werkbalken) kan worden gebruikt tijdens het spelen om de Eenmaal geconfigureerd, de drijvende Divisies grote bedieningspaneel (of Zwevende divisie ... mini bedieningspanelen, of de registratie menu of zuiger werkbalken) kan worden gebruikt tijdens het spelen om de Eenmaal geconfigureerd, de drijvende Divisies grote bedieningspaneel (of Zwevende divisie ... mini bedieningspanelen, of de registratie menu of zuiger werkbalken) kan worden gebruikt tijdens het spelen om de Eenmaal geconfigureerd, de drijvende Divisies grote bedieningspaneel (of Zwevende divisie ... mini bedieningspanelen, of de registratie menu of zuiger werkbalken) kan worden gebruikt tijdens het spelen om de Eenmaal geconfigureerd, de drijvende Divisies grote bedieningspaneel (of Zwevende divisie ... mini bedieningspanelen, of de registratie menu of zuiger werkbalken) kan worden gebruikt tijdens het spelen om de Eenmaal geconfigureerd, de drijvende Divisies grote bedieningspaneel (of Zwevende divisie ... mini bedieningspanelen, of de registratie menu of zuiger werkbalken) kan worden gebruikt tijdens het spelen om de 

routes dynamisch te selecteren, het wegknippen van de toetsenbordtoewijzingen tussen de routes die u hebt gedefinieerd: 

Te visualiseren, stel elk van de vijf 'divisie' rijen op het scherm als een van uw MIDI keyboards en elk van de vier mogelijke routes (vertegenwoordigd door de 1/2/3/4 knop kolommen, 

met de knoppen in de '2' kolom verlicht in de screenshot) als routes, die elk u eerder hebt toegewezen aan een virtueel toetsenbord. Het scherm definieert aldus een matrix van MIDI 

keyboards vs. routes. In de screenshot boven de rijen voor drijvende divisies (MIDI keyboards) 1 en 2 worden omcirkeld, samen met hun vier route kolommen.

In de volgende paragrafen uit te werken door middel van een voorbeeld. 
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Voorbeeld: het omwisselen van de St. Anne's keyboards dynamisch 

Als voorbeeld, de volgende toont hoe zwevende divisies gebruiken om swap twee MIDI toetsenborden dynamisch tussen orgel van de St. Anne's Great and Swell virtuele 

toetsenborden. 

• Ga naar de Geavanceerde MIDI-toepassingen | Drijvende divisie MIDI keyboards scherm. Ga naar de Geavanceerde MIDI-toepassingen | Drijvende divisie MIDI keyboards scherm. Ga naar de Geavanceerde MIDI-toepassingen | Drijvende divisie MIDI keyboards scherm. 

• Markeer de Zwevende divisie 1 keyboard vermelding in het linkerdeelvenster. Markeer de Zwevende divisie 1 keyboard vermelding in het linkerdeelvenster. Markeer de Zwevende divisie 1 keyboard vermelding in het linkerdeelvenster. 

• Klik op de Automatische detectie instellingen knop om de MIDI-instellingen voor uw eerste MIDI keyboard op te sporen: Klik op de Automatische detectie instellingen knop om de MIDI-instellingen voor uw eerste MIDI keyboard op te sporen: Klik op de Automatische detectie instellingen knop om de MIDI-instellingen voor uw eerste MIDI keyboard op te sporen: 

• Herhaal de laatste twee stappen, dit keer voor de Zwevende divisie 2 keyboard vermelding in de linker bladeren lijst en voor uw tweede MIDI keyboard: Herhaal de laatste twee stappen, dit keer voor de Zwevende divisie 2 keyboard vermelding in de linker bladeren lijst en voor uw tweede MIDI keyboard: Herhaal de laatste twee stappen, dit keer voor de Zwevende divisie 2 keyboard vermelding in de linker bladeren lijst en voor uw tweede MIDI keyboard: 
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• OK het scherm. OK het scherm. 

• Ga naar de Organ instellingen | Toetsenborden scherm. Ga naar de Organ instellingen | Toetsenborden scherm. Ga naar de Organ instellingen | Toetsenborden scherm. 

• Markeer de Super goed vermelding in het linkerdeelvenster. Markeer de Super goed vermelding in het linkerdeelvenster. Markeer de Super goed vermelding in het linkerdeelvenster. 

• Als u de standaardinstelling Primaire ingang tab geselecteerd, kiest Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, route 1 voor zijn Invoer instelling in het rechterpaneel: Als u de standaardinstelling Primaire ingang tab geselecteerd, kiest Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, route 1 voor zijn Invoer instelling in het rechterpaneel: Als u de standaardinstelling Primaire ingang tab geselecteerd, kiest Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, route 1 voor zijn Invoer instelling in het rechterpaneel: Als u de standaardinstelling Primaire ingang tab geselecteerd, kiest Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, route 1 voor zijn Invoer instelling in het rechterpaneel: Als u de standaardinstelling Primaire ingang tab geselecteerd, kiest Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, route 1 voor zijn Invoer instelling in het rechterpaneel: Als u de standaardinstelling Primaire ingang tab geselecteerd, kiest Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, route 1 voor zijn Invoer instelling in het rechterpaneel: Als u de standaardinstelling Primaire ingang tab geselecteerd, kiest Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, route 1 voor zijn Invoer instelling in het rechterpaneel: 

• Nu, het bijhouden van de Super goed binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 2 voor zijn Invoer instelling: Nu, het bijhouden van de Super goed binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 2 voor zijn Invoer instelling: Nu, het bijhouden van de Super goed binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 2 voor zijn Invoer instelling: Nu, het bijhouden van de Super goed binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 2 voor zijn Invoer instelling: Nu, het bijhouden van de Super goed binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 2 voor zijn Invoer instelling: Nu, het bijhouden van de Super goed binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 2 voor zijn Invoer instelling: Nu, het bijhouden van de Super goed binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 2 voor zijn Invoer instelling: Nu, het bijhouden van de Super goed binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 2 voor zijn Invoer instelling: Nu, het bijhouden van de Super goed binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 2 voor zijn Invoer instelling: 
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• Nu wijzen op de Zwellen vermelding in het paneel links, ga terug naar de Primaire ingang tab en selecteer Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, lijn 2 voor zijn Invoer instelling: Nu wijzen op de Zwellen vermelding in het paneel links, ga terug naar de Primaire ingang tab en selecteer Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, lijn 2 voor zijn Invoer instelling: Nu wijzen op de Zwellen vermelding in het paneel links, ga terug naar de Primaire ingang tab en selecteer Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, lijn 2 voor zijn Invoer instelling: Nu wijzen op de Zwellen vermelding in het paneel links, ga terug naar de Primaire ingang tab en selecteer Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, lijn 2 voor zijn Invoer instelling: Nu wijzen op de Zwellen vermelding in het paneel links, ga terug naar de Primaire ingang tab en selecteer Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, lijn 2 voor zijn Invoer instelling: Nu wijzen op de Zwellen vermelding in het paneel links, ga terug naar de Primaire ingang tab en selecteer Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, lijn 2 voor zijn Invoer instelling: Nu wijzen op de Zwellen vermelding in het paneel links, ga terug naar de Primaire ingang tab en selecteer Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, lijn 2 voor zijn Invoer instelling: Nu wijzen op de Zwellen vermelding in het paneel links, ga terug naar de Primaire ingang tab en selecteer Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, lijn 2 voor zijn Invoer instelling: Nu wijzen op de Zwellen vermelding in het paneel links, ga terug naar de Primaire ingang tab en selecteer Indirect MIDI input via drijvende afdeling 1, lijn 2 voor zijn Invoer instelling: 

• Tot slot, het bijhouden van de Zwellen binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 1 voor zijn Invoer instelling: Tot slot, het bijhouden van de Zwellen binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 1 voor zijn Invoer instelling: Tot slot, het bijhouden van de Zwellen binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 1 voor zijn Invoer instelling: Tot slot, het bijhouden van de Zwellen binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 1 voor zijn Invoer instelling: Tot slot, het bijhouden van de Zwellen binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 1 voor zijn Invoer instelling: Tot slot, het bijhouden van de Zwellen binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 1 voor zijn Invoer instelling: Tot slot, het bijhouden van de Zwellen binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 1 voor zijn Invoer instelling: Tot slot, het bijhouden van de Zwellen binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 1 voor zijn Invoer instelling: Tot slot, het bijhouden van de Zwellen binnenkomst gemarkeerd in het linkerdeelvenster, selecteert u de Input 2 tab en selecteer Indirect MIDI ingang via zwevende divisie 2, route 1 voor zijn Invoer instelling: 
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• Zorg ervoor dat de drijvende Divisies grote bedieningspaneel zichtbaar (gebruik bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | drijvende divisies om te laten zien, zo Zorg ervoor dat de drijvende Divisies grote bedieningspaneel zichtbaar (gebruik bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | drijvende divisies om te laten zien, zo Zorg ervoor dat de drijvende Divisies grote bedieningspaneel zichtbaar (gebruik bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | drijvende divisies om te laten zien, zo Zorg ervoor dat de drijvende Divisies grote bedieningspaneel zichtbaar (gebruik bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | drijvende divisies om te laten zien, zo Zorg ervoor dat de drijvende Divisies grote bedieningspaneel zichtbaar (gebruik bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen (voor dit orgel) | drijvende divisies om te laten zien, zo 

niet). Merk op dat bij de ' 1' route toetsen ingedrukt (zoals ze standaard), de drijvende Sector 1 rij toont dat moment is toegewezen aan St. Anne virtuele Groot toetsenbord en de niet). Merk op dat bij de ' 1' route toetsen ingedrukt (zoals ze standaard), de drijvende Sector 1 rij toont dat moment is toegewezen aan St. Anne virtuele Groot toetsenbord en de niet). Merk op dat bij de ' 1' route toetsen ingedrukt (zoals ze standaard), de drijvende Sector 1 rij toont dat moment is toegewezen aan St. Anne virtuele Groot toetsenbord en de 

zwevende divisie 2 rij blijkt dat het moment is toegewezen aan virtuele zwellen toetsenbord St. Anne: 

• Druk nu op de '2' route toetsen voor zowel de divisie 1 en Divisie 2 rijen en je moet zien de huidige virtuele toetsenborden te ruilen voor die twee drijvende divisies (MIDI 

keyboards): 
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• De ' Alle divisies set van knoppen aan de onderkant van het bedieningspaneel zijn opgenomen voor het gemak, waardoor de routes voor alle vijf drijvende divisies tegelijk De ' Alle divisies set van knoppen aan de onderkant van het bedieningspaneel zijn opgenomen voor het gemak, waardoor de routes voor alle vijf drijvende divisies tegelijk De ' Alle divisies set van knoppen aan de onderkant van het bedieningspaneel zijn opgenomen voor het gemak, waardoor de routes voor alle vijf drijvende divisies tegelijk 

veranderen. Play (Deze zullen normaal gesproken de beste keuze voor het aansluiten van MIDI zuigers zijn, vooral als je met behulp van de drijvende divisies swap 

toetsenbordtoewijzingen.) Op uw MIDI keyboards en controleer of ze zowel nu dynamisch wisselen tussen de St. Anne's Great and Swell virtuele toetsenborden als u op de '1' 

en '2' 'toetsen alle divisies' op het bedieningspaneel:

Expression met drijvende divisies 

Zwevende divisies Eventueel kan MIDI zweltreden met hen hun routes schakelen tussen virtuele afdelingen. Toch zal omheinde virtuele divisies omheinde blijven.

Om dit te zien in actie voor het bovenstaande voorbeeld, probeer dan het verplaatsen van de expr% sliders splitsingen 1 en 2 op het bedieningspaneel. Één van hen de St. Anne's virtuele zwelpedaal Om dit te zien in actie voor het bovenstaande voorbeeld, probeer dan het verplaatsen van de expr% sliders splitsingen 1 en 2 op het bedieningspaneel. Één van hen de St. Anne's virtuele zwelpedaal Om dit te zien in actie voor het bovenstaande voorbeeld, probeer dan het verplaatsen van de expr% sliders splitsingen 1 en 2 op het bedieningspaneel. Één van hen de St. Anne's virtuele zwelpedaal 

zou moeten bewegen, maar alleen als Zwellen shows voor de huidige route de schuifknop rij's. Ze zullen niets doen als de huidige route is iets anders dan Swell, aangezien alleen de Swell divisie is zou moeten bewegen, maar alleen als Zwellen shows voor de huidige route de schuifknop rij's. Ze zullen niets doen als de huidige route is iets anders dan Swell, aangezien alleen de Swell divisie is zou moeten bewegen, maar alleen als Zwellen shows voor de huidige route de schuifknop rij's. Ze zullen niets doen als de huidige route is iets anders dan Swell, aangezien alleen de Swell divisie is 

ingesloten op orgel van de St. Anne's:



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

117 Sectie V: Het gebruik van Hauptwerk 

Wilt u MIDI expressie pedalen configureren om te werken op die manier, met de rechtermuisknop op de expr% sliders en het gebruik automatisch detecteren om uw MIDI expressiepedalen Wilt u MIDI expressie pedalen configureren om te werken op die manier, met de rechtermuisknop op de expr% sliders en het gebruik automatisch detecteren om uw MIDI expressiepedalen Wilt u MIDI expressie pedalen configureren om te werken op die manier, met de rechtermuisknop op de expr% sliders en het gebruik automatisch detecteren om uw MIDI expressiepedalen 

verbinding te maken. Zoals met drijvende divisie MIDI keyboards moet je een bepaald MIDI expressiepedaal een van beide een zwevende divisie expressie pedaal of een virtuele expressiepedaal verbinding te maken. Zoals met drijvende divisie MIDI keyboards moet je een bepaald MIDI expressiepedaal een van beide een zwevende divisie expressie pedaal of een virtuele expressiepedaal verbinding te maken. Zoals met drijvende divisie MIDI keyboards moet je een bepaald MIDI expressiepedaal een van beide een zwevende divisie expressie pedaal of een virtuele expressiepedaal 

rechtstreeks, maar niet beide (anders MIDI pedaal aangesloten blijven op virtuele pedaal). 

(Merk op dat er geen 'indirecte input' entries in het instelmenu voor virtuele expressiepedalen (aangezien er met virtuele toetsenborden): de monsterverzameling creator reeds 

gedefinieerd, die virtuele expressiepedaal betrekking op welk virtueel scheiding en virtuele toetsenborden, zodat geen handmatige stap is nodig in dat geval.) 

Divisional combinatie zuigers met zwevende divisies 

Zwevende afdelingen kunnen desgewenst ook maximaal tien MIDI afgesplitste combinatie zuigers met hen hun routes schakelen tussen virtuele afdelingen. Het werkt analoog aan de drijvende divisie 

expressie, en de drijvende divisionals worden geactiveerd via de ' Combs' rij knoppen (klik met de rechtermuisknop op hen om automatische detectie MIDI-instellingen als je ze wilt gebruiken van MIDI expressie, en de drijvende divisionals worden geactiveerd via de ' Combs' rij knoppen (klik met de rechtermuisknop op hen om automatische detectie MIDI-instellingen als je ze wilt gebruiken van MIDI expressie, en de drijvende divisionals worden geactiveerd via de ' Combs' rij knoppen (klik met de rechtermuisknop op hen om automatische detectie MIDI-instellingen als je ze wilt gebruiken van MIDI 

zuigers, zoals gewoonlijk). 

Zoals met zwevende expressiepedalen drijvende pistons kan alleen worden gebruikt met een virtuele verdeling als het virtuele apparaat omvat native overeenkomstige afgesplitste 

combinaties voor de verdeling. In de volgende screenshot (alleen) de eerste vijf drijvende pistons zijn ingeschakeld, omdat de St. Anne's virtuele orgel (alleen) heeft vijf inheemse 

divisie combinaties per divisie:
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Tonen drijvend divisie statussen op LCD-panelen 

Hauptwerk kan optioneel geven de huidige drijvende divisie routes en expressie pedaal posities op Hauptwerk-compatibele LCD-panelen (aangesloten op de MIDI OUT-poorten op 

uw computer). Voor het voorgaande voorbeeld met twee MIDI keyboards kon je de output LCD-paneel als volgt configureren:

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).

• Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. 

• Selecteer de MIDI-uitgang en LCD-paneel hardware ID die uw LCD-eenheid is geconfigureerd om gebruik te maken. 

• Selecteer de ' DV1 4 koor 100% (floating divisie 1 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' DV1 4 koor 100% (floating divisie 1 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' DV1 4 koor 100% (floating divisie 1 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' DV1 4 koor 100% (floating divisie 1 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' DV1 4 koor 100% (floating divisie 1 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. 

• Selecteer de ' DV2 4 koor 100% (floating divisie 2 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. Selecteer de ' DV2 4 koor 100% (floating divisie 2 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. Selecteer de ' DV2 4 koor 100% (floating divisie 2 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. Selecteer de ' DV2 4 koor 100% (floating divisie 2 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. Selecteer de ' DV2 4 koor 100% (floating divisie 2 route en expressie) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. 

• Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. 

• Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. 

De twee LCD display lijnen zullen nu de actuele routes en de expressie pedaal posities voor de drijvende divisies 1 en 2, en zal automatisch worden bijgewerkt zodra ze 

veranderen: 
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Registratie menu: diversen nutsfuncties 

registratie Hand 

Als hij niet al brandt, druk op de Hand reg knop op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utilsAls hij niet al brandt, druk op de Hand reg knop op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utilsAls hij niet al brandt, druk op de Hand reg knop op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utilsAls hij niet al brandt, druk op de Hand reg knop op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utilsAls hij niet al brandt, druk op de Hand reg knop op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utilsAls hij niet al brandt, druk op de Hand reg knop op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils

mini control panel) herstelt uw vorige draw-knop / tab registratie op het punt direct voorafgaand aan triggering uw laatste stepper, meester algemeen meester scoped 

combinatie, meester omkeerbaar combinatie of master crescendo actie: 

Het laat Hauptwerk de stepper, meester generaals en meester scoped combinaties te gebruiken in een 'stateful' (modale) manier door u in staat om ze tijdelijk te gebruiken en vervolgens om 

direct terug te keren naar het punt voordat je ze gebruikt. In feite annuleert de stapinrichting, meester algemeen, meester scoped combinaties meester omkeerbare combinaties en meester 

crescendo. (Echter, er rekening mee dat de meester omkeerbare combinaties zijn native in staat om meer flexibele en intelligente 'stateful' / additief acties, zoals tutti's bieden, en natuurlijk de 

meester crescendo is native 'stateful' / additief ook.)

Tip: gebruik MIDI leren om een MIDI zuiger toe te wijzen aan de kant registratie functie door met de rechtermuisknop te klikken op het te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische Tip: gebruik MIDI leren om een MIDI zuiger toe te wijzen aan de kant registratie functie door met de rechtermuisknop te klikken op het te controleren op een van de bedieningspanelen en het kiezen Automatische 

detectie.
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Kopiëren en plakken registratie 

De copy reg en plak reg knoppen op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils mini control panel) zijn gemak functies, De copy reg en plak reg knoppen op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils mini control panel) zijn gemak functies, De copy reg en plak reg knoppen op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils mini control panel) zijn gemak functies, De copy reg en plak reg knoppen op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils mini control panel) zijn gemak functies, De copy reg en plak reg knoppen op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils mini control panel) zijn gemak functies, De copy reg en plak reg knoppen op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils mini control panel) zijn gemak functies, De copy reg en plak reg knoppen op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils mini control panel) zijn gemak functies, De copy reg en plak reg knoppen op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils mini control panel) zijn gemak functies, De copy reg en plak reg knoppen op de registratie grote bedieningspaneel (of Zetter, algemeen te annuleren, hand registratie en utils mini control panel) zijn gemak functies, 

waardoor u tijdelijk naar een algemene registratie te houden op een intern 'clipboard' voor elk doel: 

In het bijzonder, afgezien van virtuele draw-knoppen / tabs zelf, het kopiëren en plakken functies op dit moment de enige manier waarop u afzonderlijke registraties tussen meerdere 

combinatie sets kan overdragen. 

Als alternatief kunt u ze gebruiken bij het effectief speelt als een functie 'undo' voor tijdelijke kant registratie verandert. 

Exporteren / het bekijken van uw huidige combinaties als een tekst vermelding 

De registratie | huidige combinaties als tekst vermelding Export / bekijken menufunctie genereert een bestand en geeft dit weer in de webbrowser op uw computer, een opsomming van De registratie | huidige combinaties als tekst vermelding Export / bekijken menufunctie genereert een bestand en geeft dit weer in de webbrowser op uw computer, een opsomming van De registratie | huidige combinaties als tekst vermelding Export / bekijken menufunctie genereert een bestand en geeft dit weer in de webbrowser op uw computer, een opsomming van 

de niet-lege registraties die u momenteel hebt opgeslagen aan elk van uw combinaties (zowel combinaties die het virtuele orgel omvat native, evenals Hauptwerk's 'meester 

combinaties', zoals de stepper). 

In staat zijn om de combinaties te zien in een handig, voor mensen leesbare opmaak kan nuttig zijn in verschillende situaties, bijvoorbeeld: 

• Misschien heb je niet geladen een bepaalde combinatie set voor een tijdje en zijn vergeten wat er geprogrammeerd in de combinaties. 

• U kunt het gebruiken om te controleren of u de combinaties hebt geprogrammeerd zoals u dat wilt, of om te zien welke combinaties die je zou willen overschrijven. 

• Als u een opname publiceren op het internet of op een cd kan je het gebruiken om uw registraties, samen met de opname. 

• Je kon een combinatie aanbieden van het ene orgaan of een stuk als referentie gebruiken voor het opzetten van uw combinaties voor een ander stuk, of voor hetzelfde stuk op een ander 

orgaan. 
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Pitch menu (met inbegrip van temperamenten) 

Overzicht 

Hauptwerk laat zijn algehele stemming (pitch) aan te passen, zodat het kan worden gespeeld met akoestische instrumenten, of andere instrumenten die niet gemakkelijk opnieuw afgesteld kan worden. 

Bijvoorbeeld, de Master Tuning instelling maakt het mogelijk om Hauptwerk te integreren met echte orgel leidingen, zal de stemming van die veranderen met de temperatuur, en Hauptwerk tuning aan te passen 

aan te passen.

Een stemming is een schema waarbij het orgaan is afgestemd, en bepaalt de toonhoogte intervallen tussen de buizen voor opeenvolgende toetsen op het toetsenbord. Met gelijk temperament het Een stemming is een schema waarbij het orgaan is afgestemd, en bepaalt de toonhoogte intervallen tussen de buizen voor opeenvolgende toetsen op het toetsenbord. Met gelijk temperament het Een stemming is een schema waarbij het orgaan is afgestemd, en bepaalt de toonhoogte intervallen tussen de buizen voor opeenvolgende toetsen op het toetsenbord. Met gelijk temperament het 

interval tussen opeenvolgende noot constant en dus muziekstukken één of meerdere toetsen kunnen worden afgespeeld terwijl de psychoakoestische effect blijft constant. Echter, andere tuning 

regelingen geven verschillende effecten en kan beter geschikt zijn voor verschillende soorten muziek, met name historische muziek die vaak voor verschillende temperamenten werd geschreven.

Hauptwerk kunnen verschillende temperaturen (stemmingen) via de component installateur worden geïnstalleerd en worden gekozen en toegepast op een monster ingesteld via de toonhoogte menu: Hauptwerk kunnen verschillende temperaturen (stemmingen) via de component installateur worden geïnstalleerd en worden gekozen en toegepast op een monster ingesteld via de toonhoogte menu: Hauptwerk kunnen verschillende temperaturen (stemmingen) via de component installateur worden geïnstalleerd en worden gekozen en toegepast op een monster ingesteld via de toonhoogte menu: 

Het menu is alleen beschikbaar als een instrument wordt geladen. Merk op dat het menu is uitgeschakeld, en temperamenten kan niet worden gebruikt, indien de Disable interpolatie (gebruik Het menu is alleen beschikbaar als een instrument wordt geladen. Merk op dat het menu is uitgeschakeld, en temperamenten kan niet worden gebruikt, indien de Disable interpolatie (gebruik 

vaste-pitch sample afspelen)? optie is geselecteerd op het Organ instellingen | Organ voorkeuren | audio engine scherm, aangezien interpolatie is vereist opdat Hauptwerk de spoed van de buizen vaste-pitch sample afspelen)? optie is geselecteerd op het Organ instellingen | Organ voorkeuren | audio engine scherm, aangezien interpolatie is vereist opdat Hauptwerk de spoed van de buizen vaste-pitch sample afspelen)? optie is geselecteerd op het Organ instellingen | Organ voorkeuren | audio engine scherm, aangezien interpolatie is vereist opdat Hauptwerk de spoed van de buizen vaste-pitch sample afspelen)? optie is geselecteerd op het Organ instellingen | Organ voorkeuren | audio engine scherm, aangezien interpolatie is vereist opdat Hauptwerk de spoed van de buizen 

kan besturen. 

Temperamenten en toonhoogte zijn beide te vinden op de toonhoogte menu- en functie geheel onafhankelijk van elkaar. Vooral,Temperamenten en toonhoogte zijn beide te vinden op de toonhoogte menu- en functie geheel onafhankelijk van elkaar. Vooral,Temperamenten en toonhoogte zijn beide te vinden op de toonhoogte menu- en functie geheel onafhankelijk van elkaar. Vooral,

temperamenten nooit invloed hebben op de algehele toonhoogte van het orgel ; ze alleen van invloed op de intervallen tussen de noten, in tegenstelling tot de oudere Hauptwerk versies. Hoewel temperamenten temperamenten nooit invloed hebben op de algehele toonhoogte van het orgel ; ze alleen van invloed op de intervallen tussen de noten, in tegenstelling tot de oudere Hauptwerk versies. Hoewel temperamenten 

gemaakt voor oudere Hauptwerk versies namen die een algehele toonhoogte aan te geven zou kunnen hebben, zullen een algemene toonhoogte gespecificeerd in hen worden genegeerd. Temperament en 

toonhoogte selecties zijn ook apart onthouden voor elke virtuele instrument, in tegenstelling tot de oudere Hauptwerk versies.

Alle wijzigingen aan het temperament en de toonhoogte optreden in real-time, het aanbrengen van wijzigingen mogelijk tijdens het spelen. 

Temperament en toonhoogte kan via de toonhoogte grote bedieningspaneel: Temperament en toonhoogte kan via de toonhoogte grote bedieningspaneel: Temperament en toonhoogte kan via de toonhoogte grote bedieningspaneel: 
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... of via de Temperament load / toewijzen en Orgaan base spoed en Master fine-tuning en Key transposer mini bedieningspanelen: of via de Temperament load / toewijzen en Orgaan base spoed en Master fine-tuning en Key transposer mini bedieningspanelen: of via de Temperament load / toewijzen en Orgaan base spoed en Master fine-tuning en Key transposer mini bedieningspanelen: of via de Temperament load / toewijzen en Orgaan base spoed en Master fine-tuning en Key transposer mini bedieningspanelen: of via de Temperament load / toewijzen en Orgaan base spoed en Master fine-tuning en Key transposer mini bedieningspanelen: of via de Temperament load / toewijzen en Orgaan base spoed en Master fine-tuning en Key transposer mini bedieningspanelen: of via de Temperament load / toewijzen en Orgaan base spoed en Master fine-tuning en Key transposer mini bedieningspanelen: of via de Temperament load / toewijzen en Orgaan base spoed en Master fine-tuning en Key transposer mini bedieningspanelen: of via de Temperament load / toewijzen en Orgaan base spoed en Master fine-tuning en Key transposer mini bedieningspanelen: 

... of via de toonhoogte menu. Natuurlijk kunt u ook toegang tot de functies voor het zuiger werkbalken, indien u dat wenst.of via de toonhoogte menu. Natuurlijk kunt u ook toegang tot de functies voor het zuiger werkbalken, indien u dat wenst.of via de toonhoogte menu. Natuurlijk kunt u ook toegang tot de functies voor het zuiger werkbalken, indien u dat wenst.

Om hulp begrip, raden wij houden van de toonhoogte grote regelpaneel geopend bij het leren Hauptwerk's temperament en pitch functies en in de volgende hoofdstukken zullen we in Om hulp begrip, raden wij houden van de toonhoogte grote regelpaneel geopend bij het leren Hauptwerk's temperament en pitch functies en in de volgende hoofdstukken zullen we in Om hulp begrip, raden wij houden van de toonhoogte grote regelpaneel geopend bij het leren Hauptwerk's temperament en pitch functies en in de volgende hoofdstukken zullen we in 

de eerste plaats de functies beschrijven in termen van dat bedieningspaneel. 

Tip: gebruik MIDI leren om uw MIDI hardware om deze functies door rechts te klikken te controleren op hen op de bedieningspanelen en kiezen toewijzen Automatische detectie.Tip: gebruik MIDI leren om uw MIDI hardware om deze functies door rechts te klikken te controleren op hen op de bedieningspanelen en kiezen toewijzen Automatische detectie.
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Het selecteren van temperamenten 

U kunt alternatieve temperamenten (stemmingen) met laden Pitch | Load temperament ... uit het menu of met de Laden knop op de toonhoogte grote bedieningspaneel. Een aantal U kunt alternatieve temperamenten (stemmingen) met laden Pitch | Load temperament ... uit het menu of met de Laden knop op de toonhoogte grote bedieningspaneel. Een aantal U kunt alternatieve temperamenten (stemmingen) met laden Pitch | Load temperament ... uit het menu of met de Laden knop op de toonhoogte grote bedieningspaneel. Een aantal U kunt alternatieve temperamenten (stemmingen) met laden Pitch | Load temperament ... uit het menu of met de Laden knop op de toonhoogte grote bedieningspaneel. Een aantal U kunt alternatieve temperamenten (stemmingen) met laden Pitch | Load temperament ... uit het menu of met de Laden knop op de toonhoogte grote bedieningspaneel. Een aantal U kunt alternatieve temperamenten (stemmingen) met laden Pitch | Load temperament ... uit het menu of met de Laden knop op de toonhoogte grote bedieningspaneel. Een aantal U kunt alternatieve temperamenten (stemmingen) met laden Pitch | Load temperament ... uit het menu of met de Laden knop op de toonhoogte grote bedieningspaneel. Een aantal 

temperamenten zijn geïnstalleerd met Hauptwerk:

De Pitch | Laad recente temperament submenu en tweeëndertig 'favoriet' slots werken op dezelfde manier als hun equivalenten op de Orgaan menu; als een temperament momenteel wordt geladen, De Pitch | Laad recente temperament submenu en tweeëndertig 'favoriet' slots werken op dezelfde manier als hun equivalenten op de Orgaan menu; als een temperament momenteel wordt geladen, De Pitch | Laad recente temperament submenu en tweeëndertig 'favoriet' slots werken op dezelfde manier als hun equivalenten op de Orgaan menu; als een temperament momenteel wordt geladen, De Pitch | Laad recente temperament submenu en tweeëndertig 'favoriet' slots werken op dezelfde manier als hun equivalenten op de Orgaan menu; als een temperament momenteel wordt geladen, De Pitch | Laad recente temperament submenu en tweeëndertig 'favoriet' slots werken op dezelfde manier als hun equivalenten op de Orgaan menu; als een temperament momenteel wordt geladen, 

kunnen deze als favoriet worden toegewezen door het selecteren van de Toewijzen toets op het bedieningspaneel, en een previouslyassigned favoriete karakter kan worden geladen met het "CUED kunnen deze als favoriet worden toegewezen door het selecteren van de Toewijzen toets op het bedieningspaneel, en een previouslyassigned favoriete karakter kan worden geladen met het "CUED kunnen deze als favoriet worden toegewezen door het selecteren van de Toewijzen toets op het bedieningspaneel, en een previouslyassigned favoriete karakter kan worden geladen met het "CUED 

pijl om het gewenste favoriete stemming kiezen en vervolgens op de Laden knop om te selecteren en te laden: pijl om het gewenste favoriete stemming kiezen en vervolgens op de Laden knop om te selecteren en te laden: pijl om het gewenste favoriete stemming kiezen en vervolgens op de Laden knop om te selecteren en te laden: 
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Als u probeert een akkoord te spelen met gelijke temperament en vervolgens hetzelfde akkoord met een ander temperament, zoals 1 / 4- Comma Middentoon, moet je duidelijk in staat zijn om het Als u probeert een akkoord te spelen met gelijke temperament en vervolgens hetzelfde akkoord met een ander temperament, zoals 1 / 4- Comma Middentoon, moet je duidelijk in staat zijn om het Als u probeert een akkoord te spelen met gelijke temperament en vervolgens hetzelfde akkoord met een ander temperament, zoals 1 / 4- Comma Middentoon, moet je duidelijk in staat zijn om het 

verschil dat het temperament maakt horen. 

Een verkorte naam voor de geselecteerde temperament wordt getoond aan de rechterbovenhoek van het hoofdvenster en ook in de betreffende control panels: 

Merk op dat sommige sample sets alleen zijn bedoeld precies te horen als ze zijn opgenomen en hebben licenties die alle temperament aanpassingen expliciet verbieden. Voor 

dergelijke sample sets het temperament menufuncties zijn niet ingeschakeld.

Original orgel tuning 

Sommige sample sets ondersteunen het afspelen met alle leidingen individueel klinken op hun oorspronkelijke opgenomen plaatsen, als alternatief voor het gebruik van een vaste temperament. Voor dergelijke 

sample sets (waaronder St. Anne's), is origineel orgel tuning standaard geselecteerd en wordt aanbevolen voor maximaal realisme. Original orgel instellen is alleen zinvol als de monsters hebben afgestemd op 

hun oorspronkelijke plaatsen gehouden, en werden allemaal opgenomen van een enkel orgaan.

Het kan opnieuw geselecteerd op elk moment van het laden van de speciale OriginalOrganTemperament ' temperament'(of met de Pitch | Original orgel tuningHet kan opnieuw geselecteerd op elk moment van het laden van de speciale OriginalOrganTemperament ' temperament'(of met de Pitch | Original orgel tuningHet kan opnieuw geselecteerd op elk moment van het laden van de speciale OriginalOrganTemperament ' temperament'(of met de Pitch | Original orgel tuningHet kan opnieuw geselecteerd op elk moment van het laden van de speciale OriginalOrganTemperament ' temperament'(of met de Pitch | Original orgel tuning

menufunctie). 

Base toonhoogte 

Hauptwerk scheidt de basis (totale) toonhoogte van een instrument van de temperatuur (relatieve afstemming tussen de noten), waardoor de algehele toonhoogte wordt gehandhaafd of veranderd 

zoals gewenst, onafhankelijk van elke temperament u plaatst. Deze scheiding van temperament en toonhoogte biedt een grote flexibiliteit voor tuning regelingen.

De huidige totale base pitchselectie wordt in de toonhoogte grote bedieningspaneel: De huidige totale base pitchselectie wordt in de toonhoogte grote bedieningspaneel: De huidige totale base pitchselectie wordt in de toonhoogte grote bedieningspaneel: 
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... en in de statusbalk onderkant van het venster Hauptwerk: 

Wanneer eerst een virtueel instrument laadt de basis toonhoogte wordt automatisch gedetecteerd van de monsters. Bijvoorbeeld, de St. Anne orgaan een (standaard) basis toonhoogte van A = 

436,5 Hz. Als u laadt de Gelijk temperament dan het orgaan zal bij A = 436,5 blijven, in plaats van opnieuw geworpen A = 440 en het temperament schaalverhouding (alleen) wordt bijgewerkt om 436,5 Hz. Als u laadt de Gelijk temperament dan het orgaan zal bij A = 436,5 blijven, in plaats van opnieuw geworpen A = 440 en het temperament schaalverhouding (alleen) wordt bijgewerkt om 436,5 Hz. Als u laadt de Gelijk temperament dan het orgaan zal bij A = 436,5 blijven, in plaats van opnieuw geworpen A = 440 en het temperament schaalverhouding (alleen) wordt bijgewerkt om 

gelijke temperatuur. 

Gemak knop kan er terug te keren naar de originele orgel afstemmen ( Orig toets) of concert toonhoogte van A = 440 Hz (de 440 knop). Gemak knop kan er terug te keren naar de originele orgel afstemmen ( Orig toets) of concert toonhoogte van A = 440 Hz (de 440 knop). Gemak knop kan er terug te keren naar de originele orgel afstemmen ( Orig toets) of concert toonhoogte van A = 440 Hz (de 440 knop). Gemak knop kan er terug te keren naar de originele orgel afstemmen ( Orig toets) of concert toonhoogte van A = 440 Hz (de 440 knop). Gemak knop kan er terug te keren naar de originele orgel afstemmen ( Orig toets) of concert toonhoogte van A = 440 Hz (de 440 knop). 

Master fine tuning 

De Fine-tunen cent slider pin vergemakkelijken geringe totale pitchaanpassing (betrokken op het geselecteerde basisstation veld) van cent (procent van een halve toon) speciale situaties, De Fine-tunen cent slider pin vergemakkelijken geringe totale pitchaanpassing (betrokken op het geselecteerde basisstation veld) van cent (procent van een halve toon) speciale situaties, De Fine-tunen cent slider pin vergemakkelijken geringe totale pitchaanpassing (betrokken op het geselecteerde basisstation veld) van cent (procent van een halve toon) speciale situaties, 

zoals matching tuning akoestische instrumenten die gemakkelijk kan niet worden afgestemd, zoals piano of te compenseren tuning drift als gevolg van temperatuurwisselingen met echte 

pijp werken. 

Gebruik de omhoog en omlaag knoppen om de fine-tuning aan te passen als dat nodig is, of sluit een MIDI-controller om de schuif (klik met de rechtermuisknop op en kies 'autodetect') tot fijne afstemming te kiezen in het 

bereik +/- 64 cent. druk de 0 knop om terug te keren naar de exacte geselecteerde basis toonhoogte: bereik +/- 64 cent. druk de 0 knop om terug te keren naar de exacte geselecteerde basis toonhoogte: bereik +/- 64 cent. druk de 0 knop om terug te keren naar de exacte geselecteerde basis toonhoogte: 

MIDI Master Fine Tuning sys-ex ondersteuning voor externe temperatuur metende hardware 

Hauptwerk ondersteunt ook de ' MIDI meester fine-tuning' system exclusive-standaard bericht formaat, zodat compatibel extern MIDI hardware Hauptwerk's base pitch control Hauptwerk ondersteunt ook de ' MIDI meester fine-tuning' system exclusive-standaard bericht formaat, zodat compatibel extern MIDI hardware Hauptwerk's base pitch control Hauptwerk ondersteunt ook de ' MIDI meester fine-tuning' system exclusive-standaard bericht formaat, zodat compatibel extern MIDI hardware Hauptwerk's base pitch control 

instelling direct in real-time. De functionaliteit wordt ingeschakeld via de Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerde voorkeuren | Laat MIDI Master Fine instelling direct in real-time. De functionaliteit wordt ingeschakeld via de Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerde voorkeuren | Laat MIDI Master Fine 

Tuning sys-ex berichten af te stemmen Hauptwerk screen tabinstelling: Tuning sys-ex berichten af te stemmen Hauptwerk screen tabinstelling: 
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In de eerste plaats deze functie kunt Hauptwerk te worden gebruikt in combinatie met echte leidingen en temperatuur metende MIDI hardware-eenheden (verkrijgbaar bij orgel hardware bedrijven, zoals 

Classic Organ Works), om de toonhoogte van het virtuele instrument om aangepast te blijven aan die van de werkelijke leidingen als de omgevingstemperatuurveranderingen (waarbij afwijkingen 

veroorzaakt de spoed van echte leidingen). 

❖ Opmerking: MIDI meester fine tuning sys-ex berichten te controleren Hauptwerk's base toonhoogte aanpassing, en zijn dus onafhankelijk van ❖ Opmerking: MIDI meester fine tuning sys-ex berichten te controleren Hauptwerk's base toonhoogte aanpassing, en zijn dus onafhankelijk van 

Hauptwerk's Fine-tunen cent aanpassing. Hauptwerk's Fine-tunen cent aanpassing. Hauptwerk's Fine-tunen cent aanpassing. 

Key transposer 

Hauptwerk heeft een transposer, die toevoegt of vermindert de notitie aantallen binnenkomende MIDI keyboard kernboodschappen. Het stelt u dus stukjes muziek te horen in andere dan 

die waar je ze speelt, die nuttig kunnen zijn als u wenst om zangers te begeleiden, maar niet wensen te zetten door het zicht, bijvoorbeeld sleutels.

Merk op dat de transpositeur alleen verhoogt of verlaagt de toonhoogte van wat je speelt in stappen van hele noot, en dat de afspeeltoonhoogte van de virtuele leidingen niet op enigerlei wijze veranderd, omdat 

de toename wordt toegepast op de inkomende MIDI nootbericht niveau. Als u dus een bodem C-noot te spelen met de transposer ingesteld op 1, zal Hauptwerk eigenlijk maken de bodem C # pijp geluid. Houd 

dit in gedachten, omdat het kan betekenen dat de sleutels aan de uiteinden van het toetsenbord niet meer geluid buizen wanneer de transpositeur wordt gebruikt. Echter, door het verhogen van de noot nummer 

in plaats van het aanpassen van de afspeeltoonhoogte van de leidingen, de leidingen blijven absoluut natuurlijk klinken, en geen echte externe leidingwerk of voice modules wordt aangedreven door Hauptwerk 

wordt automatisch gelijk worden beïnvloed.

De transposer kunnen maximaal +/- 12 halve tonen van de omzetting. 
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Weergave van temperament en toonhoogte informatie over LCD-panelen 

Hauptwerk kunt de toonhoogte, temperament en transpositeur staten op Hauptwerk-compatibele LCD-panelen (aangesloten op de MIDI OUT-poorten op uw computer) naar keuze weer te geven. 

Bijvoorbeeld:

• Zorg ervoor dat de relevante orgel wordt geladen (bijvoorbeeld St. Anne's). 

• Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).Ga naar orgel | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel).

• Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. Klik op de invoegen knop nabij de linksonder van het scherm. 

• Selecteer de MIDI-uitgang en LCD-paneel hardware ID die uw LCD-eenheid is geconfigureerd om gebruik te maken. 

• Selecteer de ' Goed KirnIII'(temperament name) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Goed KirnIII'(temperament name) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Goed KirnIII'(temperament name) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Goed KirnIII'(temperament name) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. Selecteer de ' Goed KirnIII'(temperament name) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 1 setting. 

• Selecteer de ' A = 440 + 200% T + 12 (base veld, afstemming en transposer) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. Selecteer de ' A = 440 + 200% T + 12 (base veld, afstemming en transposer) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. Selecteer de ' A = 440 + 200% T + 12 (base veld, afstemming en transposer) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. Selecteer de ' A = 440 + 200% T + 12 (base veld, afstemming en transposer) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. Selecteer de ' A = 440 + 200% T + 12 (base veld, afstemming en transposer) optie voor de Info weergeven / format voor LCD lijn 2 setting. 

• Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. Klik Test: SMS nu om te controleren of het werkt. 

• Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. Klik OK verlaten. 

Het LCD-display geeft nu het temperament, pitch, meester fine-tuning en transposer staten, en zal automatisch worden bijgewerkt zodra hun status te wijzigen: 
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engine menu 

Overzicht 

De functies op de Motor menubediening Hauptwerk de audio- en MIDI 'motoren' en drivers, zodat u tunen van hun prestaties, om problemen op te sporen, en om hen opnieuw in te stellen in geval De functies op de Motor menubediening Hauptwerk de audio- en MIDI 'motoren' en drivers, zodat u tunen van hun prestaties, om problemen op te sporen, en om hen opnieuw in te stellen in geval De functies op de Motor menubediening Hauptwerk de audio- en MIDI 'motoren' en drivers, zodat u tunen van hun prestaties, om problemen op te sporen, en om hen opnieuw in te stellen in geval 

van nood (bijvoorbeeld als uw MIDI-hardware verliest een MIDI bericht hetgeen resulteert in een notitie wezen geplakt op): 

De belangrijkste functies zijn ook te vinden op de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel: De belangrijkste functies zijn ook te vinden op de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel: De belangrijkste functies zijn ook te vinden op de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel: 
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... en op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rateen op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rateen op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rateen op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rateen op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rateen op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rateen op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rateen op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rateen op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rateen op de Uitgangsniveau en Polyphony (stemmen / leidingen) en Geheugen (RAM) gebruik en CPU-belasting en Sound vertraging en sample rate

en status van de motor en reset mini bedieningspanelen: en status van de motor en reset mini bedieningspanelen: en status van de motor en reset mini bedieningspanelen: 

Menu opties 

• Schakel alle orgel toetsen - Zet alle virtuele toetsen op het toetsenbord, zonder dat de volledige 'motoren' resetten.Schakel alle orgel toetsen - Zet alle virtuele toetsen op het toetsenbord, zonder dat de volledige 'motoren' resetten.

• Reset orgel / MIDI - Herstelt de volledige virtuele orgel, maar niet de audio- en MIDI-interface drivers opnieuw te starten.Reset orgel / MIDI - Herstelt de volledige virtuele orgel, maar niet de audio- en MIDI-interface drivers opnieuw te starten.Reset orgel / MIDI - Herstelt de volledige virtuele orgel, maar niet de audio- en MIDI-interface drivers opnieuw te starten.

• Restart audio / MIDI - Herstelt de volledige virtuele orgel en ook onderbroken en neemt weer uw audio- en MIDI-interface chauffeurs.Restart audio / MIDI - Herstelt de volledige virtuele orgel en ook onderbroken en neemt weer uw audio- en MIDI-interface chauffeurs.Restart audio / MIDI - Herstelt de volledige virtuele orgel en ook onderbroken en neemt weer uw audio- en MIDI-interface chauffeurs.

• Geavanceerd gebruik | Start / Stop audio MIDI - Hiermee kunt u om te stoppen en start uw audio- en MIDI-interface stuurprogramma's handmatig (tijdelijk aan u te laten overschakelen naar het Geavanceerd gebruik | Start / Stop audio MIDI - Hiermee kunt u om te stoppen en start uw audio- en MIDI-interface stuurprogramma's handmatig (tijdelijk aan u te laten overschakelen naar het Geavanceerd gebruik | Start / Stop audio MIDI - Hiermee kunt u om te stoppen en start uw audio- en MIDI-interface stuurprogramma's handmatig (tijdelijk aan u te laten overschakelen naar het 

gebruik van een audio / MIDI anders dan Hauptwerk applicatie, bijvoorbeeld).

• Audio volume-uitgang trimmen - Past de mondiale productie niveaus boven of naar beneden in stappen van 1 decibel.Audio volume-uitgang trimmen - Past de mondiale productie niveaus boven of naar beneden in stappen van 1 decibel.

• Polyphony limit - Past de polyphony limiet (aantal pijpen die mogen klinken keer) in stappen van 32 of 256 stem.Polyphony limit - Past de polyphony limiet (aantal pijpen die mogen klinken keer) in stappen van 32 of 256 stem.
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Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel 

De Audio, MIDI en prestaties dupliceert alle gangbare functies van de Motor menu en ook toont real-time performance en diagnostische informatie met betrekking tot motoren Hauptwerk, De Audio, MIDI en prestaties dupliceert alle gangbare functies van de Motor menu en ook toont real-time performance en diagnostische informatie met betrekking tot motoren Hauptwerk, De Audio, MIDI en prestaties dupliceert alle gangbare functies van de Motor menu en ook toont real-time performance en diagnostische informatie met betrekking tot motoren Hauptwerk, De Audio, MIDI en prestaties dupliceert alle gangbare functies van de Motor menu en ook toont real-time performance en diagnostische informatie met betrekking tot motoren Hauptwerk, De Audio, MIDI en prestaties dupliceert alle gangbare functies van de Motor menu en ook toont real-time performance en diagnostische informatie met betrekking tot motoren Hauptwerk, 

waardoor het snel en eenvoudig te stemmen Hauptwerk zodat hij presteert goed op uw computer, en hulp te bieden aan MIDI of problemen met de prestaties gemakkelijk diagnostiseren. 

Het bedieningspaneel gebruiken om af te stemmen de prestaties en problemen wordt behandeld in diepte in de performance tuning van deze handleiding. Raadpleeg die sectie, indien nodig; we Het bedieningspaneel gebruiken om af te stemmen de prestaties en problemen wordt behandeld in diepte in de performance tuning van deze handleiding. Raadpleeg die sectie, indien nodig; we Het bedieningspaneel gebruiken om af te stemmen de prestaties en problemen wordt behandeld in diepte in de performance tuning van deze handleiding. Raadpleeg die sectie, indien nodig; we 

geven slechts een korte beschrijving van de functies te vinden op het bedieningspaneel hier:

• Volume - Gebruik de schuifregelaar als u het algemene geluidsniveau in real-time (100 = 0 dB en 0 = -24 dB). Klik met de rechtermuisknop op de schuifbalk en selecteer ' Automatische Volume - Gebruik de schuifregelaar als u het algemene geluidsniveau in real-time (100 = 0 dB en 0 = -24 dB). Klik met de rechtermuisknop op de schuifbalk en selecteer ' Automatische Volume - Gebruik de schuifregelaar als u het algemene geluidsniveau in real-time (100 = 0 dB en 0 = -24 dB). Klik met de rechtermuisknop op de schuifbalk en selecteer ' Automatische Volume - Gebruik de schuifregelaar als u het algemene geluidsniveau in real-time (100 = 0 dB en 0 = -24 dB). Klik met de rechtermuisknop op de schuifbalk en selecteer ' Automatische 

detectie ...' als je wilt Hauptwerk het volume van een MIDI-knop of expressiepedaal besturen. detectie ...' als je wilt Hauptwerk het volume van een MIDI-knop of expressiepedaal besturen. 

• audio - De meter geeft het uitgangsniveau (het piekniveau van alle kanalen). Vermijd altijd te gaan op de rode om ervoor te zorgen dat vervelende 'kraken' (audio vervorming, 'clipping') audio - De meter geeft het uitgangsniveau (het piekniveau van alle kanalen). Vermijd altijd te gaan op de rode om ervoor te zorgen dat vervelende 'kraken' (audio vervorming, 'clipping') audio - De meter geeft het uitgangsniveau (het piekniveau van alle kanalen). Vermijd altijd te gaan op de rode om ervoor te zorgen dat vervelende 'kraken' (audio vervorming, 'clipping') 

niet voorkomen.

• Trim dB - De knoppen aan te passen audio niveaus met 1 decibel in de dB bereik +/- 24 (0 dB is 'normaal' niveau). De 0 knop reset de trim op 0 dB. Gebruik deze Trim knoppen om het Trim dB - De knoppen aan te passen audio niveaus met 1 decibel in de dB bereik +/- 24 (0 dB is 'normaal' niveau). De 0 knop reset de trim op 0 dB. Gebruik deze Trim knoppen om het Trim dB - De knoppen aan te passen audio niveaus met 1 decibel in de dB bereik +/- 24 (0 dB is 'normaal' niveau). De 0 knop reset de trim op 0 dB. Gebruik deze Trim knoppen om het Trim dB - De knoppen aan te passen audio niveaus met 1 decibel in de dB bereik +/- 24 (0 dB is 'normaal' niveau). De 0 knop reset de trim op 0 dB. Gebruik deze Trim knoppen om het Trim dB - De knoppen aan te passen audio niveaus met 1 decibel in de dB bereik +/- 24 (0 dB is 'normaal' niveau). De 0 knop reset de trim op 0 dB. Gebruik deze Trim knoppen om het 

geluidsniveau lager te zetten, indien de audio meter gaat in het rood, waardoor vervorming (clipping). geluidsniveau lager te zetten, indien de audio meter gaat in het rood, waardoor vervorming (clipping). geluidsniveau lager te zetten, indien de audio meter gaat in het rood, waardoor vervorming (clipping). 

• Polyphony - De meter toont het aantal stemmen / leidingen klinken, als een fractie van uw polyfonie limiet setting. Als het gaat in het rood dan sommige vrijkomen worden verschoten Polyphony - De meter toont het aantal stemmen / leidingen klinken, als een fractie van uw polyfonie limiet setting. Als het gaat in het rood dan sommige vrijkomen worden verschoten Polyphony - De meter toont het aantal stemmen / leidingen klinken, als een fractie van uw polyfonie limiet setting. Als het gaat in het rood dan sommige vrijkomen worden verschoten 

/ gedaald (wat niet noodzakelijkerwijs indicatief voor een probleem).

• Begrenzing - De knoppen pas de polyphony grensinstelling in stappen van 32 (enkele pijl) of 256 (dubbele pijl) stemmen. Zorg ervoor dat de polyfonie limiet ingesteld laag genoeg Begrenzing - De knoppen pas de polyphony grensinstelling in stappen van 32 (enkele pijl) of 256 (dubbele pijl) stemmen. Zorg ervoor dat de polyfonie limiet ingesteld laag genoeg Begrenzing - De knoppen pas de polyphony grensinstelling in stappen van 32 (enkele pijl) of 256 (dubbele pijl) stemmen. Zorg ervoor dat de polyfonie limiet ingesteld laag genoeg 

dat de CPU meter gaat niet in de rode (die een risico van audio glitches aangeeft), maar niet lager dan nodig is, zodat de leidingen niet worden vervaagd / gedaald (aangegeven dat de CPU meter gaat niet in de rode (die een risico van audio glitches aangeeft), maar niet lager dan nodig is, zodat de leidingen niet worden vervaagd / gedaald (aangegeven dat de CPU meter gaat niet in de rode (die een risico van audio glitches aangeeft), maar niet lager dan nodig is, zodat de leidingen niet worden vervaagd / gedaald (aangegeven 

door de Polyphony meter te gaan op de rode) meer dan noodzakelijk. door de Polyphony meter te gaan op de rode) meer dan noodzakelijk. door de Polyphony meter te gaan op de rode) meer dan noodzakelijk. 

• CPU - De meter geeft een raming van de piek audio CPU load / stress. Rood geeft audio CPU overbelasting of audio driver synchronisatieproblemen en waarschijnlijk audio CPU - De meter geeft een raming van de piek audio CPU load / stress. Rood geeft audio CPU overbelasting of audio driver synchronisatieproblemen en waarschijnlijk audio CPU - De meter geeft een raming van de piek audio CPU load / stress. Rood geeft audio CPU overbelasting of audio driver synchronisatieproblemen en waarschijnlijk audio 

glitches (probeer het verminderen van de polyfonie limiet, verhogen de audiobuffergrootte of controleren op bijgewerkte audio drivers). Specifieker, de meter geeft de 

hoeveelheid tijd die Hauptwerk neemt om elk blok van audio- berekend als een fractie van de tijd die de audio driver is toegestaan Hauptwerk te doen. Let op: de meter niet 

hetzelfde als de totale CPU-gebruik de cijfers van het besturingssysteem te laten zien. Hauptwerk CPU meter is speciaal ontworpen om het risico van audio glitches, die 

sterk afhankelijk is van audio performance driver en de low-latency prestaties van andere componenten computer hardware / driver, en met de totale lasten op CPU (s) van 

de computer aan te geven.

• Geluidsvertraging ms - Geeft audio latency uw audio-interface. U kunt de grootte buffer (en dus latency) te wijzigen via de Algemene instellingen | Audio apparaat en Geluidsvertraging ms - Geeft audio latency uw audio-interface. U kunt de grootte buffer (en dus latency) te wijzigen via de Algemene instellingen | Audio apparaat en Geluidsvertraging ms - Geeft audio latency uw audio-interface. U kunt de grootte buffer (en dus latency) te wijzigen via de Algemene instellingen | Audio apparaat en Geluidsvertraging ms - Geeft audio latency uw audio-interface. U kunt de grootte buffer (en dus latency) te wijzigen via de Algemene instellingen | Audio apparaat en 

kanalen scherm. kanalen scherm. 

• gratis GB - Hauptwerk's schatting van de resterende hoeveelheid die Hauptwerk potentieel veilig zou kunnen gebruiken voordat audio glitches of andere problemen met de prestaties gratis GB - Hauptwerk's schatting van de resterende hoeveelheid die Hauptwerk potentieel veilig zou kunnen gebruiken voordat audio glitches of andere problemen met de prestaties gratis GB - Hauptwerk's schatting van de resterende hoeveelheid die Hauptwerk potentieel veilig zou kunnen gebruiken voordat audio glitches of andere problemen met de prestaties 

worden waarschijnlijk bruikbaar fysieke geheugen van uw computer (hoewel andere toepassingen kunnen nu gebruik maken van alle of een deel ervan). De RAM De meter kan de worden waarschijnlijk bruikbaar fysieke geheugen van uw computer (hoewel andere toepassingen kunnen nu gebruik maken van alle of een deel ervan). De RAM De meter kan de worden waarschijnlijk bruikbaar fysieke geheugen van uw computer (hoewel andere toepassingen kunnen nu gebruik maken van alle of een deel ervan). De RAM De meter kan de 

rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. 

Belangrijke opmerking 1: Merk op dat Hauptwerk geheugengebruik cijfers meestal niet zal overeenkomen met het geheugengebruik cijfers die MacOS's Activity Monitor of Windows Task Belangrijke opmerking 1: Merk op dat Hauptwerk geheugengebruik cijfers meestal niet zal overeenkomen met het geheugengebruik cijfers die MacOS's Activity Monitor of Windows Task 

Manager toont. cijfers Hauptwerk's zijn speciaal ontworpen om het risico van audio glitches (of andere problemen met de prestaties) in Hauptwerk, in plaats van de prestaties van de 

computer voor andere toepassingen, of de prestaties van de computer als een geheel te laten zien. Vandaar de getoond door Hauptwerk cijfers zijn degenen die het meest relevant en 

nuttig voor Hauptwerk doeleinden zou moeten zijn.
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Belangrijke opmerking 2: als u andere real-time performance-gevoelige toepassingen op hetzelfde moment als Hauptwerk, zoals MIDI sequencer software, dan is het belangrijk om Belangrijke opmerking 2: als u andere real-time performance-gevoelige toepassingen op hetzelfde moment als Hauptwerk, zoals MIDI sequencer software, dan is het belangrijk om 

te beseffen dat Hauptwerk geheugen figuren hun geheugengebruik niet zal rekening worden gehouden, en dat die andere toepassingen kunnen beginnen te slecht presteren als je 

een orgel in Hauptwerk dat vult te veel van het geheugen van de computer te laden, waarbij het geheugen weg van die andere applicaties (zelfs als Hauptwerk's RAM meter heeft zijn een orgel in Hauptwerk dat vult te veel van het geheugen van de computer te laden, waarbij het geheugen weg van die andere applicaties (zelfs als Hauptwerk's RAM meter heeft zijn een orgel in Hauptwerk dat vult te veel van het geheugen van de computer te laden, waarbij het geheugen weg van die andere applicaties (zelfs als Hauptwerk's RAM meter heeft zijn 

rode zone nog niet bereikt). Daarom moet u ervoor zorgen dat u voldoende geheugen vrij te laten voor hen, indien van toepassing.

• RAM - De meter toont de geschatte hoeveelheid geheugen (RAM) die momenteel in gebruik is door Hauptwerk, ten opzichte van de totale hoeveelheid fysiek geheugen dat Hauptwerk potentieel RAM - De meter toont de geschatte hoeveelheid geheugen (RAM) die momenteel in gebruik is door Hauptwerk, ten opzichte van de totale hoeveelheid fysiek geheugen dat Hauptwerk potentieel RAM - De meter toont de geschatte hoeveelheid geheugen (RAM) die momenteel in gebruik is door Hauptwerk, ten opzichte van de totale hoeveelheid fysiek geheugen dat Hauptwerk potentieel 

veilig zou kunnen gebruiken voordat audio glitches of andere problemen met de prestaties worden waarschijnlijk (hoewel andere toepassingen kunnen momenteel zijn met behulp van enkele of alle 

van het). De RAM De meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. (Zie de toelichting voor de gratis GB figuur hierboven voor meer informatie).van het). De RAM De meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. (Zie de toelichting voor de gratis GB figuur hierboven voor meer informatie).van het). De RAM De meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. (Zie de toelichting voor de gratis GB figuur hierboven voor meer informatie).van het). De RAM De meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. (Zie de toelichting voor de gratis GB figuur hierboven voor meer informatie).van het). De RAM De meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. (Zie de toelichting voor de gratis GB figuur hierboven voor meer informatie).van het). De RAM De meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. (Zie de toelichting voor de gratis GB figuur hierboven voor meer informatie).van het). De RAM De meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. (Zie de toelichting voor de gratis GB figuur hierboven voor meer informatie).

• MIDI-kanaal: 

O Console MIDI IN - Groene LED's geven alle inkomende MIDI boodschap activiteit van uw MIDI-console (live spelen). O Console MIDI IN - Groene LED's geven alle inkomende MIDI boodschap activiteit van uw MIDI-console (live spelen). O Console MIDI IN - Groene LED's geven alle inkomende MIDI boodschap activiteit van uw MIDI-console (live spelen). O Console MIDI IN - Groene LED's geven alle inkomende MIDI boodschap activiteit van uw MIDI-console (live spelen). 

O Console MIDI OUT - Rode LED's geven alle uitgaande MIDI boodschap activiteit om uw MIDI-console (live spelen). O Console MIDI OUT - Rode LED's geven alle uitgaande MIDI boodschap activiteit om uw MIDI-console (live spelen). O Console MIDI OUT - Rode LED's geven alle uitgaande MIDI boodschap activiteit om uw MIDI-console (live spelen). O Console MIDI OUT - Rode LED's geven alle uitgaande MIDI boodschap activiteit om uw MIDI-console (live spelen). 

O MIDI rec / speler ext IN - Gele LED's geven alle inkomende MIDI boodschap activiteit van een externe MIDI sequencer (via O MIDI rec / speler ext IN - Gele LED's geven alle inkomende MIDI boodschap activiteit van een externe MIDI sequencer (via O MIDI rec / speler ext IN - Gele LED's geven alle inkomende MIDI boodschap activiteit van een externe MIDI sequencer (via O MIDI rec / speler ext IN - Gele LED's geven alle inkomende MIDI boodschap activiteit van een externe MIDI sequencer (via 

Hauptwerk's ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' poort, die een speciale vaste MIDI implementatie gebruikt, uitvoerig behandeld in de MIDI Hauptwerk's ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' poort, die een speciale vaste MIDI implementatie gebruikt, uitvoerig behandeld in de MIDI Hauptwerk's ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' poort, die een speciale vaste MIDI implementatie gebruikt, uitvoerig behandeld in de MIDI Hauptwerk's ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' poort, die een speciale vaste MIDI implementatie gebruikt, uitvoerig behandeld in de MIDI 

sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten plugins van deze handleiding). sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten plugins van deze handleiding). 

O MIDI rec / speler ext OUT - Blauwe LED's geven alle uitgaande MIDI boodschap activiteit om een externe MIDI sequencer (via O MIDI rec / speler ext OUT - Blauwe LED's geven alle uitgaande MIDI boodschap activiteit om een externe MIDI sequencer (via O MIDI rec / speler ext OUT - Blauwe LED's geven alle uitgaande MIDI boodschap activiteit om een externe MIDI sequencer (via O MIDI rec / speler ext OUT - Blauwe LED's geven alle uitgaande MIDI boodschap activiteit om een externe MIDI sequencer (via 

Hauptwerk's ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT ' poort, die dezelfde bijzondere maakt gebruik van vaste MIDI implementatie). Hauptwerk's ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT ' poort, die dezelfde bijzondere maakt gebruik van vaste MIDI implementatie). Hauptwerk's ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT ' poort, die dezelfde bijzondere maakt gebruik van vaste MIDI implementatie). 

• motor - Geeft aan of de audio- en MIDI-stuurprogramma's actief zijn.motor - Geeft aan of de audio- en MIDI-stuurprogramma's actief zijn.

• KHz bemonsteringssnelheid - Geeft de virtuele instrument oorspronkelijke sampling rate, dat is ook de sample rate Hauptwerk wordt gebruikt voor uw audio-interface.KHz bemonsteringssnelheid - Geeft de virtuele instrument oorspronkelijke sampling rate, dat is ook de sample rate Hauptwerk wordt gebruikt voor uw audio-interface.KHz bemonsteringssnelheid - Geeft de virtuele instrument oorspronkelijke sampling rate, dat is ook de sample rate Hauptwerk wordt gebruikt voor uw audio-interface.

• Reset | Keys - Zet alle virtuele toetsen op het toetsenbord, zonder dat de volledige 'motoren' resetten.Reset | Keys - Zet alle virtuele toetsen op het toetsenbord, zonder dat de volledige 'motoren' resetten.Reset | Keys - Zet alle virtuele toetsen op het toetsenbord, zonder dat de volledige 'motoren' resetten.

• Reset | Alle - Herstelt de volledige virtuele orgel, maar niet de audio- en MIDI-interface drivers opnieuw te starten.Reset | Alle - Herstelt de volledige virtuele orgel, maar niet de audio- en MIDI-interface drivers opnieuw te starten.Reset | Alle - Herstelt de volledige virtuele orgel, maar niet de audio- en MIDI-interface drivers opnieuw te starten.
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opname menu 

Overzicht 

Hauptwerk kan zowel audio- als MIDI-bestanden opnemen van live-optredens of via MIDI sequencers. Hauptwerk audio-opnamen worden opgeslagen in

.WAV-formaat en deze bestanden kunnen worden geopend en afgespeeld in een audio-editor of audio-speler die ondersteunt dat formaat (waarvan bijna allemaal doen). U kunt kiezen uit 16-bits opnames (die 

nodig is voor normale audio-CD's) of 32-bits opnames voor een hogere betrouwbaarheid. Hauptwerk MIDI opnamen worden opgeslagen in standaard .MID- bestandsformaat en kan worden geopend en bewerkt in 

een MIDI sequencer programma van uw keuze.

geluid opnemen 

De ingebouwde audio registratiesysteem verschaft een eenvoudig middel om het geluid geproduceerd door Hauptwerk opnemen, terwijl waardoor het kan worden gehoord en normaal afgespeeld. 

Wanneer u de opname te starten, Hauptwerk creëert een of meer stereo audio WAV-bestanden met unieke bestandsnamen in de opnamemap opgegeven met de opname | Kies map voor Wanneer u de opname te starten, Hauptwerk creëert een of meer stereo audio WAV-bestanden met unieke bestandsnamen in de opnamemap opgegeven met de opname | Kies map voor 

opgenomen audio / MIDI-bestanden menu-optie. Vanaf dat moment, totdat u de opname stopt, alle audio-uitgang zal worden weggeschreven naar de file (s). U moet het bestand (s) tot u opgenomen audio / MIDI-bestanden menu-optie. Vanaf dat moment, totdat u de opname stopt, alle audio-uitgang zal worden weggeschreven naar de file (s). U moet het bestand (s) tot u 

Hauptwerk opname hebt gestopt niet openen.

De ... gebruiken Algemene instellingen | Algemene voorkeuren scherm kunt u kiezen of de bestanden worden geschreven met een 32-bits of 16-bit resolutie: De ... gebruiken Algemene instellingen | Algemene voorkeuren scherm kunt u kiezen of de bestanden worden geschreven met een 32-bits of 16-bit resolutie: De ... gebruiken Algemene instellingen | Algemene voorkeuren scherm kunt u kiezen of de bestanden worden geschreven met een 32-bits of 16-bit resolutie: 

32-bit is de standaard, en geeft een betere kwaliteit, maar sommige CD schrijven en audio-editing software niet kan openen 32-bit audio, dus je moet 16bit selecteren als u uw software valt 

in die categorie. 
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Als u gebruik maakt van de Hauptwerk Advanced Edition, kunt u deze in- / uitschakelen audio-opname op een per-bus op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Standaard het is Als u gebruik maakt van de Hauptwerk Advanced Edition, kunt u deze in- / uitschakelen audio-opname op een per-bus op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Standaard het is Als u gebruik maakt van de Hauptwerk Advanced Edition, kunt u deze in- / uitschakelen audio-opname op een per-bus op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Standaard het is 

alleen ingeschakeld voor de eerste 'master mix bus' (die gewoonlijk wordt gebruikt als de belangrijkste stereo mix, bij gebruik van surround / 3D-geluid of multi-kanaals audio-uitgang, zie Audio alleen ingeschakeld voor de eerste 'master mix bus' (die gewoonlijk wordt gebruikt als de belangrijkste stereo mix, bij gebruik van surround / 3D-geluid of multi-kanaals audio-uitgang, zie Audio 

routing en impulse response reverb deel 2 (Advanced Edition): multi-channel audio, multi-channel virtuele akoestiek, en routing concepten voor geavanceerd gebruik onderdeel routing en impulse response reverb deel 2 (Advanced Edition): multi-channel audio, multi-channel virtuele akoestiek, en routing concepten voor geavanceerd gebruik onderdeel 

met de): 
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Een audiobestand zorg ervoor op te nemen en orgel wordt geladen (St. Anne's, bijvoorbeeld), en dat de Recorder / Player grote centrale open (aan de Uitzicht menu): Een audiobestand zorg ervoor op te nemen en orgel wordt geladen (St. Anne's, bijvoorbeeld), en dat de Recorder / Player grote centrale open (aan de Uitzicht menu): Een audiobestand zorg ervoor op te nemen en orgel wordt geladen (St. Anne's, bijvoorbeeld), en dat de Recorder / Player grote centrale open (aan de Uitzicht menu): Een audiobestand zorg ervoor op te nemen en orgel wordt geladen (St. Anne's, bijvoorbeeld), en dat de Recorder / Player grote centrale open (aan de Uitzicht menu): Een audiobestand zorg ervoor op te nemen en orgel wordt geladen (St. Anne's, bijvoorbeeld), en dat de Recorder / Player grote centrale open (aan de Uitzicht menu): 

transport controles 

De muis op de controle voor een korte beschrijving van de functie: 

Voor het opnemen van audio 

• Ervoor zorgen Arm audio-opname aangevinkt in de linker kant van het bedieningspaneel geluidsopname arm. Ervoor zorgen Arm audio-opname aangevinkt in de linker kant van het bedieningspaneel geluidsopname arm. Ervoor zorgen Arm audio-opname aangevinkt in de linker kant van het bedieningspaneel geluidsopname arm. 

• druk de Record knop om te beginnen met het opnemen. druk de Record knop om te beginnen met het opnemen. druk de Record knop om te beginnen met het opnemen. 

• Begin met het afspelen van uw muziek. 

• druk de Hou op knop wanneer u klaar bent met de opname. druk de Hou op knop wanneer u klaar bent met de opname. druk de Hou op knop wanneer u klaar bent met de opname. 

• Blader naar de opgenomen audio file (s) met behulp van opname | Bladeren / hernoemen / verwijderen opgenomen audio / MIDI-bestanden en open het in een third-party audio-editor of audiospeler programma. U kunt Blader naar de opgenomen audio file (s) met behulp van opname | Bladeren / hernoemen / verwijderen opgenomen audio / MIDI-bestanden en open het in een third-party audio-editor of audiospeler programma. U kunt Blader naar de opgenomen audio file (s) met behulp van opname | Bladeren / hernoemen / verwijderen opgenomen audio / MIDI-bestanden en open het in een third-party audio-editor of audiospeler programma. U kunt 

ook de naam van het bestand om het een meer betekenisvolle bestandsnaam op te geven of te verwijderen of te verplaatsen als je wilt.

Een automatische bestandsnaam zal worden toegewezen aan elke opname, tenzij de Vragen om bestandsnaam optie is aangevinkt. Met deze optie kunt u aangepaste namen voor uw Een automatische bestandsnaam zal worden toegewezen aan elke opname, tenzij de Vragen om bestandsnaam optie is aangevinkt. Met deze optie kunt u aangepaste namen voor uw Een automatische bestandsnaam zal worden toegewezen aan elke opname, tenzij de Vragen om bestandsnaam optie is aangevinkt. Met deze optie kunt u aangepaste namen voor uw 

opnames (die zowel audio- en MIDI-opnamen) op te geven. Als de optie niet is geselecteerd bestandsnamen zal het format 'hebben Hauptwerk opname, 2019-01-15-23-44-44 opnames (die zowel audio- en MIDI-opnamen) op te geven. Als de optie niet is geselecteerd bestandsnamen zal het format 'hebben Hauptwerk opname, 2019-01-15-23-44-44 

(StAnnesMoseley) ', Waar de getallen Jaar-maand-dag-uur-minuten-seconden, met de naam orgaan tussen haakjes. (Als u de Advanced Edition, en als alles klaar staat om voor meer dan (StAnnesMoseley) ', Waar de getallen Jaar-maand-dag-uur-minuten-seconden, met de naam orgaan tussen haakjes. (Als u de Advanced Edition, en als alles klaar staat om voor meer dan (StAnnesMoseley) ', Waar de getallen Jaar-maand-dag-uur-minuten-seconden, met de naam orgaan tussen haakjes. (Als u de Advanced Edition, en als alles klaar staat om voor meer dan (StAnnesMoseley) ', Waar de getallen Jaar-maand-dag-uur-minuten-seconden, met de naam orgaan tussen haakjes. (Als u de Advanced Edition, en als alles klaar staat om voor meer dan 

een audio mixer bus, dan is een audio-bestand wordt geregistreerd van elk, met de naam van haar mixer bus toegevoegd aan elk bestand, zodat u kunt zien bestand is opgenomen waaruit 

mixer bus.)

Als alternatief, om een opname te annuleren zonder op te slaan drukt u op de Annuleer knop. Als alternatief, om een opname te annuleren zonder op te slaan drukt u op de Annuleer knop. Als alternatief, om een opname te annuleren zonder op te slaan drukt u op de Annuleer knop. 

Zorg ervoor dat u voldoende schijfruimte voor het opnemen van grote audiobestanden naar het risico van het verliezen van uw opnamen of crashen van de computer te voorkomen als gevolg van onvoldoende 

opslagruimte. 
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opnemen MIDI 

Hauptwerk kan native opnemen en afspelen van MIDI-bestanden, volledig onafhankelijk van een MIDI-instellingen of hardware, zodat u een MIDI-uitvoering op te nemen met behulp van welke MIDI of 

touch-screen hardware je hebt en stuur het naar een andere gebruiker van dezelfde virtuele orgel, en het zal afspelen precies zoals de bedoeling is, ongeacht zijn of haar hardware of instellingen. Het maakt 

gebruik van een speciaal ontworpen, vaste, hardware-onafhankelijke MIDI implementatie voor haar MIDI-bestanden om dit mogelijk te maken. Het registreert ook stop / koppeling / tremulant aan / uit 

boodschappen rechtstreeks, dus het MIDI-bestanden correct wordt afgespeeld, ongeacht welke combinatie set die u hebt geladen.

De speciale, vaste MIDI implementatie wordt volledig gedekt in de Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatieDe speciale, vaste MIDI implementatie wordt volledig gedekt in de Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie

van deze handleiding. De MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten plug-ins gedeelte vindt u ook meer gedetailleerde achtergrond informatie, van deze handleiding. De MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten plug-ins gedeelte vindt u ook meer gedetailleerde achtergrond informatie, van deze handleiding. De MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten plug-ins gedeelte vindt u ook meer gedetailleerde achtergrond informatie, 

die van belang kunnen zijn als u van plan bent om een MIDI-sequencer te gebruiken om te bewerken of speel de MIDI-bestanden die Hauptwerk is opgenomen. 

Om de inheemse MIDI-recorder / speler Zorg ervoor dat de te gebruiken Recorder / Player grote centrale open is (via de Uitzicht menu): Om de inheemse MIDI-recorder / speler Zorg ervoor dat de te gebruiken Recorder / Player grote centrale open is (via de Uitzicht menu): Om de inheemse MIDI-recorder / speler Zorg ervoor dat de te gebruiken Recorder / Player grote centrale open is (via de Uitzicht menu): Om de inheemse MIDI-recorder / speler Zorg ervoor dat de te gebruiken Recorder / Player grote centrale open is (via de Uitzicht menu): Om de inheemse MIDI-recorder / speler Zorg ervoor dat de te gebruiken Recorder / Player grote centrale open is (via de Uitzicht menu): 

Hauptwerk is voorzien van een demo MIDI-bestand voor orgel van de St. Anne's. de MIDI-bestand om te luisteren spelen het orgel klikt u op de Spelen knop met St. Anne is geladen. Hauptwerk is voorzien van een demo MIDI-bestand voor orgel van de St. Anne's. de MIDI-bestand om te luisteren spelen het orgel klikt u op de Spelen knop met St. Anne is geladen. Hauptwerk is voorzien van een demo MIDI-bestand voor orgel van de St. Anne's. de MIDI-bestand om te luisteren spelen het orgel klikt u op de Spelen knop met St. Anne is geladen. 

Om een MIDI-bestand op te nemen

• Ervoor zorgen Arm MIDI-opname aangevinkt in de linker kant van het bedieningspaneel MID opname arm. Ervoor zorgen Arm MIDI-opname aangevinkt in de linker kant van het bedieningspaneel MID opname arm. Ervoor zorgen Arm MIDI-opname aangevinkt in de linker kant van het bedieningspaneel MID opname arm. 

• druk de Record knop om te beginnen met het opnemen. druk de Record knop om te beginnen met het opnemen. druk de Record knop om te beginnen met het opnemen. 

• Stel uw registratie. 

• Begin met het afspelen van uw muziek. 

• druk de Hou op knop wanneer u klaar bent met de opname. Het MIDI-bestand zal op dit punt worden opgeslagen. (Of druk op de Annuleer knop als u in plaats daarvan besluit dat u wilt de opname te druk de Hou op knop wanneer u klaar bent met de opname. Het MIDI-bestand zal op dit punt worden opgeslagen. (Of druk op de Annuleer knop als u in plaats daarvan besluit dat u wilt de opname te druk de Hou op knop wanneer u klaar bent met de opname. Het MIDI-bestand zal op dit punt worden opgeslagen. (Of druk op de Annuleer knop als u in plaats daarvan besluit dat u wilt de opname te druk de Hou op knop wanneer u klaar bent met de opname. Het MIDI-bestand zal op dit punt worden opgeslagen. (Of druk op de Annuleer knop als u in plaats daarvan besluit dat u wilt de opname te druk de Hou op knop wanneer u klaar bent met de opname. Het MIDI-bestand zal op dit punt worden opgeslagen. (Of druk op de Annuleer knop als u in plaats daarvan besluit dat u wilt de opname te 

verwijderen.) 

• Als u wilt kunt u ook bladeren naar de opgenomen MIDI-bestand met behulp opname | Bladeren / hernoemen / verwijderen opgenomen audio / MIDI-bestanden en de naam van het bestand om het een meer Als u wilt kunt u ook bladeren naar de opgenomen MIDI-bestand met behulp opname | Bladeren / hernoemen / verwijderen opgenomen audio / MIDI-bestanden en de naam van het bestand om het een meer Als u wilt kunt u ook bladeren naar de opgenomen MIDI-bestand met behulp opname | Bladeren / hernoemen / verwijderen opgenomen audio / MIDI-bestanden en de naam van het bestand om het een meer 

betekenisvolle bestandsnaam op te geven of te verwijderen of te verplaatsen. 

Wat betreft audio-opnamen, zal een automatische bestandsnaam worden toegewezen aan elke opname, tenzij de Vragen om bestandsnaam optie is aangevinkt. Met deze optie kunt u Wat betreft audio-opnamen, zal een automatische bestandsnaam worden toegewezen aan elke opname, tenzij de Vragen om bestandsnaam optie is aangevinkt. Met deze optie kunt u Wat betreft audio-opnamen, zal een automatische bestandsnaam worden toegewezen aan elke opname, tenzij de Vragen om bestandsnaam optie is aangevinkt. Met deze optie kunt u 

aangepaste namen voor uw opnames (die zowel audio- en MIDI-opnamen) op te geven. Als de optie niet is geselecteerd bestandsnamen zal het format 'hebben Hauptwerk opname, aangepaste namen voor uw opnames (die zowel audio- en MIDI-opnamen) op te geven. Als de optie niet is geselecteerd bestandsnamen zal het format 'hebben Hauptwerk opname, 

2019-01-15-23-44-44 (StAnnesMoseley) ', Waar de getallen Jaar-maand-dag-HourMinutes-seconden, met de naam orgaan tussen haakjes. 2019-01-15-23-44-44 (StAnnesMoseley) ', Waar de getallen Jaar-maand-dag-HourMinutes-seconden, met de naam orgaan tussen haakjes. 2019-01-15-23-44-44 (StAnnesMoseley) ', Waar de getallen Jaar-maand-dag-HourMinutes-seconden, met de naam orgaan tussen haakjes. 2019-01-15-23-44-44 (StAnnesMoseley) ', Waar de getallen Jaar-maand-dag-HourMinutes-seconden, met de naam orgaan tussen haakjes. 

Zodra u stopt met opnemen, het opgenomen bestand zal automatisch de 'huidige' file en zal worden geladen, klaar om af te spelen. 

Als alternatief kunt u een opname te annuleren zonder op te slaan door gewoon op de Annuleer knop. Als alternatief kunt u een opname te annuleren zonder op te slaan door gewoon op de Annuleer knop. Als alternatief kunt u een opname te annuleren zonder op te slaan door gewoon op de Annuleer knop. 
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Merk op dat het orgel reset altijd wanneer u begint met opnemen of afspelen van een MIDI-bestand om ervoor te zorgen dat het bestand begint altijd uit dezelfde (all-off) registratie, zodat al uw 

volgende registratie wijzigingen worden opgenomen in het bestand. 

Voor het afspelen van een MIDI-bestand 

• druk de Laden... (naast de MIDI-bestand: label), selecteert u het MIDI-bestand dat u wilt afspelen en druk op Open. Als alternatief kunt u op de Laatste knop om het MIDI-bestand dat u het druk de Laden... (naast de MIDI-bestand: label), selecteert u het MIDI-bestand dat u wilt afspelen en druk op Open. Als alternatief kunt u op de Laatste knop om het MIDI-bestand dat u het druk de Laden... (naast de MIDI-bestand: label), selecteert u het MIDI-bestand dat u wilt afspelen en druk op Open. Als alternatief kunt u op de Laatste knop om het MIDI-bestand dat u het druk de Laden... (naast de MIDI-bestand: label), selecteert u het MIDI-bestand dat u wilt afspelen en druk op Open. Als alternatief kunt u op de Laatste knop om het MIDI-bestand dat u het druk de Laden... (naast de MIDI-bestand: label), selecteert u het MIDI-bestand dat u wilt afspelen en druk op Open. Als alternatief kunt u op de Laatste knop om het MIDI-bestand dat u het druk de Laden... (naast de MIDI-bestand: label), selecteert u het MIDI-bestand dat u wilt afspelen en druk op Open. Als alternatief kunt u op de Laatste knop om het MIDI-bestand dat u het druk de Laden... (naast de MIDI-bestand: label), selecteert u het MIDI-bestand dat u wilt afspelen en druk op Open. Als alternatief kunt u op de Laatste knop om het MIDI-bestand dat u het druk de Laden... (naast de MIDI-bestand: label), selecteert u het MIDI-bestand dat u wilt afspelen en druk op Open. Als alternatief kunt u op de Laatste knop om het MIDI-bestand dat u het druk de Laden... (naast de MIDI-bestand: label), selecteert u het MIDI-bestand dat u wilt afspelen en druk op Open. Als alternatief kunt u op de Laatste knop om het MIDI-bestand dat u het 

laatst gebruikt laden. De naam van het geselecteerde MIDI-bestand wordt weergegeven op het display.

• druk de Spelen knop om het afspelen van uw MIDI-opname te starten. druk de Spelen knop om het afspelen van uw MIDI-opname te starten. druk de Spelen knop om het afspelen van uw MIDI-opname te starten. 
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Overdubben MIDI-opnames 

Het is mogelijk om een nieuwe 'take' over de bovenkant van een eerder opgenomen MIDI-bestand op te nemen. Hiermee kunt u stukken muziek te bestuderen door eerst één partij op een moment, dan is het afspelen van 

dat deel tijdens het opnemen van een nieuw deel. U kunt bijvoorbeeld het rechter gedeelte van een orgaan score op zich te nemen, af te spelen dan is het weer tijdens het opnemen van een nieuw deel voor de 

linkerhand, dan weer voor het pedaal part, enz.

Om een MIDI-opname overdubben: 

• Volg de bovenstaande stappen om op te nemen en opslaan van een MIDI-opname. (Het is aanbevolen u het een zinvolle naam, zodat u gemakkelijk het origineel en overdubbed bestanden 

kunnen onderscheiden.)

• Plaats de opgenomen MIDI-bestand (de vorige opname wordt reeds al geladen als je gewoon het bestand opgenomen). 

• druk de Record knop om te beginnen met het opnemen van de nieuwe (overdubben) bestand. (Nogmaals is het aanbevolen u het een zinvolle naam, zodat u gemakkelijk het origineel en druk de Record knop om te beginnen met het opnemen van de nieuwe (overdubben) bestand. (Nogmaals is het aanbevolen u het een zinvolle naam, zodat u gemakkelijk het origineel en druk de Record knop om te beginnen met het opnemen van de nieuwe (overdubben) bestand. (Nogmaals is het aanbevolen u het een zinvolle naam, zodat u gemakkelijk het origineel en 

overdubbed bestanden kunnen onderscheiden.)

• druk de Spelen knop om het afspelen van het originele bestand (die nog steeds de 'huidige' bestand zal zijn) te starten. Hauptwerk wordt nu het afspelen van uw vorige MIDI-bestand op hetzelfde moment druk de Spelen knop om het afspelen van het originele bestand (die nog steeds de 'huidige' bestand zal zijn) te starten. Hauptwerk wordt nu het afspelen van uw vorige MIDI-bestand op hetzelfde moment druk de Spelen knop om het afspelen van het originele bestand (die nog steeds de 'huidige' bestand zal zijn) te starten. Hauptwerk wordt nu het afspelen van uw vorige MIDI-bestand op hetzelfde moment 

als het opnemen van een nieuw MIDI deel uw nieuwe MIDI-bestand.

• druk de Hou op knop wanneer u klaar bent om uw MIDI-opname te beëindigen. druk de Hou op knop wanneer u klaar bent om uw MIDI-opname te beëindigen. druk de Hou op knop wanneer u klaar bent om uw MIDI-opname te beëindigen. 

• Herhaal als nodig is om verdere nieuwe onderdelen toe te voegen. 

De Record en Spelen knoppen zal blijven branden tijdens de opname / overdubben proces. De Record en Spelen knoppen zal blijven branden tijdens de opname / overdubben proces. De Record en Spelen knoppen zal blijven branden tijdens de opname / overdubben proces. De Record en Spelen knoppen zal blijven branden tijdens de opname / overdubben proces. De Record en Spelen knoppen zal blijven branden tijdens de opname / overdubben proces. 
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Algemene instellingen menu 

Overzicht 

Belangrijk: Items op de Algemene instellingen menu van toepassing op alle organen. Alle MIDI-instellingen zijn volledig orgaan-specifieke, met uitzondering van de ingeschakelde MIDI-poorten en MIDI-instellingen die Belangrijk: Items op de Algemene instellingen menu van toepassing op alle organen. Alle MIDI-instellingen zijn volledig orgaan-specifieke, met uitzondering van de ingeschakelde MIDI-poorten en MIDI-instellingen die Belangrijk: Items op de Algemene instellingen menu van toepassing op alle organen. Alle MIDI-instellingen zijn volledig orgaan-specifieke, met uitzondering van de ingeschakelde MIDI-poorten en MIDI-instellingen die Belangrijk: Items op de Algemene instellingen menu van toepassing op alle organen. Alle MIDI-instellingen zijn volledig orgaan-specifieke, met uitzondering van de ingeschakelde MIDI-poorten en MIDI-instellingen die 

specifiek betrekking hebben op het kiezen en laden organen. Hauptwerk is ontworpen op die manier om u maximale flexibiliteit te geven voor het gebruik van uw MIDI-hardware optimaal van de faciliteiten die elk 

orgaan biedt, en zodat MIDI-instellingen die betrekking hebben op een bepaalde virtuele controle zijn geconfigureerd voor, en alleen voor, die specifieke controle, vermijd dus duplicatie, ambiguïteit en de mogelijkheden 

voor verwarring. Met behulp van MIDI leren is het mogelijk om het opzetten van een compleet instrument, in een kwestie van minuten zonder enige voorkennis van MIDI, of van uw specifieke MIDI hardware.

De Organ instellingen menu is alleen beschikbaar als een orgel wordt geladen. De Organ instellingen menu is alleen beschikbaar als een orgel wordt geladen. De Organ instellingen menu is alleen beschikbaar als een orgel wordt geladen. 

Algemeen configuratiewizard Algemeen configuratiewizard 

Run deze wizard als u MIDI-hardware op welk moment of als u wilt uw algemene audio-en MIDI-instellingen opnieuw in te stellen om welke reden. Je wordt begeleid door de set-up procedure 

opnieuw, zoals wanneer je voor het eerst geïnstalleerd en lanceerde Hauptwerk. Volg de stappen om de wizard te voltooien.

Algemeen voorkeuren Algemeen voorkeuren 

De Algemene voorkeuren scherm heeft verschillende opties voor het aanpassen van uw Hauptwerk ervaring. De Algemene voorkeuren scherm heeft verschillende opties voor het aanpassen van uw Hauptwerk ervaring. De Algemene voorkeuren scherm heeft verschillende opties voor het aanpassen van uw Hauptwerk ervaring. 

Hoofd tab Hoofd tab 

• Automatisch belasting (of prompt om belasting) een orgaan wanneer Hauptwerk 

lanceringen 

• Welke combinatie set en temperament om elke keer te laden u een 

orgel te laden 

• Opties voor het opslaan combinatie sets automatisch 

• Aantal stepper trekker knoppen doorlopen 

• Of stepper +/- zuigers stelt ook een cued 100 s en 10s cijfers 

nieuwe actuele framenummer 

• Of het nu gaat om audio bestanden op te nemen in 32- of 16-bits WAV-formaat 

• Mappenstructuur te worden gebruikt voor opnamen die u maakt 

• Wanneer Hauptwerk automatisch back-ups (in de thuismap) zou moeten 

maken 

• Typ van de belangrijkste MIDI hardware of console die u gebruikt 

• Hoe kan MIDI console terug te zetten naar synchronisatie te behouden. met virtuele switches
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geavanceerde voorkeuren tabgeavanceerde voorkeuren tab

• Pas de vertraging te wachten voor audio / MIDI drivers van 

op de computer opstarten 

• MIDI buffering helpt voorkomen dat vast notities, ten koste van 

een beetje extra geheugengebruik 

• Sommige MIDI-interfaces en apparaten kunnen niet omgaan met 

MIDI data sneller dan ze het kunnen verwerken aankomen. Deze 

optie helpt om dat zoiets gebeurt stoppen

• Waarop externe temperatuursensor input for real-time 

pitchinstelling 

• Filter (negeren) alle inkomende MIDI sys-ex berichten 

• Log alle MIDI ingang en MIDI-uitgang aan de 

Hauptwerk log 

• MIDI feedback waarschuwing 

• Probeer te Hauptwerk draaien op real-time prioriteit op Windows: Draait op real-time prioriteit geeft meestal de meest betrouwbare audio / MIDI prestaties op Windows. Echter, het automatisch uitvoeren in real-time prioriteit vereist Probeer te Hauptwerk draaien op real-time prioriteit op Windows: Draait op real-time prioriteit geeft meestal de meest betrouwbare audio / MIDI prestaties op Windows. Echter, het automatisch uitvoeren in real-time prioriteit vereist 

meestal dat Hauptwerk worden gestart met Windows beheerdersrechten, in welk geval PDF-documentatie Hauptwerk's niet toegankelijk zou kunnen zijn. (Running in real-time prioriteit zou onmogelijk veroorzaken performance 

problemen met andere software draait op hetzelfde moment op de computer. De instelling heeft momenteel geen effect op andere platforms.)

• Extra tijd toe te staan bij het starten van audio op Windows, zo niet draait op real-time prioriteit: Op Windows, als Hauptwerk niet is ingesteld op (of mag niet) draaien op real-time prioriteit, dan sommige pc's zijn gevoelig voor audio een Extra tijd toe te staan bij het starten van audio op Windows, zo niet draait op real-time prioriteit: Op Windows, als Hauptwerk niet is ingesteld op (of mag niet) draaien op real-time prioriteit, dan sommige pc's zijn gevoelig voor audio een 

audio glitch / CPU-spike direct na het starten van audio. Deze instelling meestal beschermt tegen dat, maar maakt het wegrijden audio langzamer. Concreet: als ze niet draaien op real-time prioriteit, Windows neemt soms een paar seconden om te 

bewegen audio discussies onder CPU cores, wat kan resulteren in audio glitches. De omgeving maakt Hauptwerk voldoende tijd om dat te zijn gebeurd voordat het begint streaming audio. We hebben ongeveer 7 seconden aan het werk op 

betrouwbare wijze op de meeste pc's, dat is de standaard. Running Hauptwerk op real-time prioriteit (handmatig via Windows-instellingen, of als Hauptwerk om dit automatisch te doen door het uitvoeren van Hauptwerk met Windows 

beheerdersrechten, het bijhouden van de ' Probeer te Hauptwerk draaien op real-time prioriteit op Windows' voorkeur aangevinkt) moet het probleem volledig te voorkomen, en meestal geeft stabielere audio / MIDI overall toch. (De instelling heeft beheerdersrechten, het bijhouden van de ' Probeer te Hauptwerk draaien op real-time prioriteit op Windows' voorkeur aangevinkt) moet het probleem volledig te voorkomen, en meestal geeft stabielere audio / MIDI overall toch. (De instelling heeft beheerdersrechten, het bijhouden van de ' Probeer te Hauptwerk draaien op real-time prioriteit op Windows' voorkeur aangevinkt) moet het probleem volledig te voorkomen, en meestal geeft stabielere audio / MIDI overall toch. (De instelling heeft 

momenteel geen effect op andere platforms.)
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MIDI console statusuitgang (geavanceerd gebruik) tab MIDI console statusuitgang (geavanceerd gebruik) tab 

statusinformatie Hauptwerk kan in een ruwe vorm via MIDI worden verzonden naar aangepaste hardware ontworpen om te kunnen interpreteren en weer te geven. Selecteer de MIDI-uitgang te gebruiken poort alleen statusinformatie Hauptwerk kan in een ruwe vorm via MIDI worden verzonden naar aangepaste hardware ontworpen om te kunnen interpreteren en weer te geven. Selecteer de MIDI-uitgang te gebruiken poort alleen 

als u dergelijke hardware , Anders houden < geen> gekozen. als u dergelijke hardware , Anders houden < geen> gekozen. als u dergelijke hardware , Anders houden < geen> gekozen. als u dergelijke hardware , Anders houden < geen> gekozen. 

Let op: dit is niet hetzelfde als 32-controle karakter LCD-paneel systeem van Hauptwerk's. 
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Design tools (geavanceerd gebruik) tab Design tools (geavanceerd gebruik) tab 

Dit tabblad heeft opties voor het uitschakelen van auto-verdichten van orgel definities, orgel intonatie / panning instellingen en de combinatie sets. Deze opties worden normaal alleen gebruikt voor 

sample set ontwikkelingsdoeleinden. Voor normaal gebruik laat u deze afgevinkt voor de snelste laadtijden.
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Audio apparaat en kanalen 

Dit scherm wordt gebruikt om te selecteren en van uw computer audio interface / driver te configureren en eventueel te hernoemen of re-kaart zijn audiokanalen audiokanalen. Bekijk de Sectie III: Dit scherm wordt gebruikt om te selecteren en van uw computer audio interface / driver te configureren en eventueel te hernoemen of re-kaart zijn audiokanalen audiokanalen. Bekijk de Sectie III: 

Quick start sectie in deze handleiding voor elementair gebruik, evenals de hulp op het scherm. Quick start sectie in deze handleiding voor elementair gebruik, evenals de hulp op het scherm. 

Audio mixer (alleen Advanced Edition) 

Het scherm wordt ook gebruikt om audioroutering zoals surround / 3D geluid of meerkanaals audio configureren, en eventueel ook impulsresponsie nagalm. Bekijk de Audio routing en impulse Het scherm wordt ook gebruikt om audioroutering zoals surround / 3D geluid of meerkanaals audio configureren, en eventueel ook impulsresponsie nagalm. Bekijk de Audio routing en impulse 

response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik gedeelte van de response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik gedeelte van de 

handleiding voor meer informatie. 

Geavanceerde audio-toepassingen: Audio mixer bus groepen (alleen Advanced Edition) 

Het scherm wordt ook gebruikt om audio routing voor multi-channel audio configureren. Bekijk de Audio routing en impulse response reverb deel 2 (Advanced Edition): multi-channel audio, Het scherm wordt ook gebruikt om audio routing voor multi-channel audio configureren. Bekijk de Audio routing en impulse response reverb deel 2 (Advanced Edition): multi-channel audio, 

multi-channel virtuele akoestiek, en routing concepten voor geavanceerd gebruik gedeelte van de handleiding voor meer informatie. multi-channel virtuele akoestiek, en routing concepten voor geavanceerd gebruik gedeelte van de handleiding voor meer informatie. 

MIDI-poorten 

Gebruik dit scherm om Hauptwerk welke van MIDI input en output-poorten van uw computer aan te sluiten op / van uw MIDI orgel console / hardware vertellen. Het on-screen hulp en informatie 

pictogrammen geven meer gedetailleerde informatie.
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(Zie de MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten plug-ins sectie voor meer informatie over het aansluiten en gebruiken van externe (Zie de MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten plug-ins sectie voor meer informatie over het aansluiten en gebruiken van externe (Zie de MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe real-time effecten plug-ins sectie voor meer informatie over het aansluiten en gebruiken van externe 

MIDI-recorders / spelers / sequencers met Hauptwerk.) 
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Geavanceerde MIDI toepassingen: MIDI / key triggers voor het laden organen en wereldwijde menufuncties 

Dit scherm kan worden gebruikt als u wilt MIDI-ingang configureren om trigger 'global' menufuncties, zoals die welke betrekking hebben op de selectie / laden organen. Markeer de gewenste functie in het 

linkerpaneel en gebruik Automatische detectie instellingen knop om te configureren om te worden geactiveerd vanuit een MIDI zuiger of computer te drukken: linkerpaneel en gebruik Automatische detectie instellingen knop om te configureren om te worden geactiveerd vanuit een MIDI zuiger of computer te drukken: linkerpaneel en gebruik Automatische detectie instellingen knop om te configureren om te worden geactiveerd vanuit een MIDI zuiger of computer te drukken: 

De volgende functies zijn vooral handig om toe te wijzen aan MIDI zuigers, omdat ze samen kunt u selecteren, laden en geen favoriete organen, combinaties sets en temperamenten 

toekennen op basis van slechts vijf pistons: 

• Utilities: cyclus OBJ typen voor cued favorieten 

• Utilities: Incr CUED fav voor geselecteerde obj soort 

• Utilities: decr CUED fav voor geselecteerde obj soort 

• Utilities: selecteer cued favoriet (alle soorten) 

• Utilities: toewijzen aan cued favoriet (alle soorten) 

De instellingen in het rechter paneel van dit scherm worden gebruikt op dezelfde manier als die van de Organ instellingen | Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen scherm. De instellingen in het rechter paneel van dit scherm worden gebruikt op dezelfde manier als die van de Organ instellingen | Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen scherm. De instellingen in het rechter paneel van dit scherm worden gebruikt op dezelfde manier als die van de Organ instellingen | Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen scherm. 
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Geavanceerde MIDI-toepassingen: MIDI LCD bedieningspaneel voor het laden van organen en de oorspronkelijke status, 

Hauptwerk kan besturen van 32 tekens LCD display panels om de status van Hauptwerk weer te geven op een MIDI-console. Custom MIDI systeem exclusieve berichten worden 

verstuurd om de panelen te controleren, die Hauptwerk-compatibele MIDI LCD-eenheden, die verkrijgbaar zijn bij derden. De MIDI implementatie van deze gids worden de MIDI-formaat verstuurd om de panelen te controleren, die Hauptwerk-compatibele MIDI LCD-eenheden, die verkrijgbaar zijn bij derden. De MIDI implementatie van deze gids worden de MIDI-formaat verstuurd om de panelen te controleren, die Hauptwerk-compatibele MIDI LCD-eenheden, die verkrijgbaar zijn bij derden. De MIDI implementatie van deze gids worden de MIDI-formaat 

gebruikt. 

Gebruik dit scherm om de instellingen voor LCD-panelen om de weergave orgel laden en wereldwijde informatie over de status te geven. Plaats een vermelding voor elke LCD-scherm dat je hebt en willen 

wijden aan deze doeleinden. Configure andere LCD statuspanelen via de Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel) scherm. wijden aan deze doeleinden. Configure andere LCD statuspanelen via de Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel) scherm. wijden aan deze doeleinden. Configure andere LCD statuspanelen via de Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI LCD-scherm te drukken (dit orgel) scherm. 

De volgende regel formaten zijn vooral nuttig voor de lijnen 1 en 2 respectievelijk, omdat ze kunt u bekijken, selecteren, laden en geen favoriete organen, combinaties sets en 

temperamenten met één LCD-paneel toe te wijzen: 

• 'Loading: 100% (status Curr object en het type: alle) 

• 'Cmb Combs20 (Curr object en het type: alle) 

Hulp verkrijgen voor de instellingen-schermen 

Klik op het pictogram Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: Klik op het pictogram Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: Klik op het pictogram Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: 

... klik vervolgens op de achtergrond van het scherm of een specifieke instelling voor een gedetailleerde uitleg van zijn functie. 
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Organ instellingenmenu 

Overzicht 

Alle Hauptwerk MIDI-instellingen zijn volledig orgaan-specifieke (met uitzondering van de ingeschakelde MIDI-poorten en MIDI-instellingen die specifiek betrekking hebben op het kiezen en laden organen). Hauptwerk 

is ontworpen op die manier om u maximale flexibiliteit te geven voor het gebruik van uw MIDI-hardware optimaal van de faciliteiten die elk orgaan biedt, en zodat MIDI-instellingen die betrekking hebben op een 

bepaalde virtuele controle zijn geconfigureerd voor, en alleen voor, die specifieke controle, vermijd dus duplicatie, ambiguïteit en de mogelijkheden voor verwarring. Met behulp van MIDI leren is het mogelijk om het 

opzetten van een compleet instrument, in een kwestie van minuten zonder enige voorkennis van MIDI, of van uw specifieke MIDI hardware.

De Organ instellingen menu is alleen beschikbaar als een orgel wordt geladen en alle instellingen op alle schermen op de Organ instellingen menu hebben specifiek en alleen voor De Organ instellingen menu is alleen beschikbaar als een orgel wordt geladen en alle instellingen op alle schermen op de Organ instellingen menu hebben specifiek en alleen voor De Organ instellingen menu is alleen beschikbaar als een orgel wordt geladen en alle instellingen op alle schermen op de Organ instellingen menu hebben specifiek en alleen voor De Organ instellingen menu is alleen beschikbaar als een orgel wordt geladen en alle instellingen op alle schermen op de Organ instellingen menu hebben specifiek en alleen voor De Organ instellingen menu is alleen beschikbaar als een orgel wordt geladen en alle instellingen op alle schermen op de Organ instellingen menu hebben specifiek en alleen voor 

welk orgaan u hebt geladen wanneer u ze gebruikt. 

Organ configuratiewizard 

Run deze wizard als u MIDI-hardware op welk moment of als u wilt resetten en opnieuw configureren van uw MIDI-instellingen (of rang audio routing, als de Advanced Edition) om welke reden. Opnieuw 

instellen en opnieuw configureren van MIDI-instellingen (met behulp van ' Auto-detect settings') wordt aanbevolen als u twijfelt over de vraag of de bestaande instellingen juist zijn, aangezien het proces is instellen en opnieuw configureren van MIDI-instellingen (met behulp van ' Auto-detect settings') wordt aanbevolen als u twijfelt over de vraag of de bestaande instellingen juist zijn, aangezien het proces is instellen en opnieuw configureren van MIDI-instellingen (met behulp van ' Auto-detect settings') wordt aanbevolen als u twijfelt over de vraag of de bestaande instellingen juist zijn, aangezien het proces is 

snel en eenvoudig te hebben. Volg de stappen om de wizard te voltooien.

Als u de MIDI-instellingen reset dan kun je snel, eenvoudig en correct herconfigureren MIDI voor virtuele orgel controles door gewoon met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor ' Auto-detect Als u de MIDI-instellingen reset dan kun je snel, eenvoudig en correct herconfigureren MIDI voor virtuele orgel controles door gewoon met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor ' Auto-detect 

settings'.

Organ voorkeuren 

Hoofd tab Hoofd tab 

• Actie wanneer het besturingssysteem onvoldoende 

geheugen bij het laden verslagen. 

• Sommige historische orgels had de sleutels in een andere 

volgorde op de bodem octaven van hun toetsenbord en 

pedaal, de zogenaamde 'short octaaf'. Deze instelling kunt 

u die historische belangrijke orders te modelleren.
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audio engine tab audio engine tab 

• Tikkende sommige of alle van deze opties zal 

vaak toestaan dat een computer om hogere 

polyfonie (simultaan pipes) beheren, maar ten 

koste van realisme en ten koste van het uiten 

van flexibiliteit (voor de Advanced Edition). 

• U kunt overdrijven of hier onderdrukken 

Hauptwerk's randomisatie modellen, die helpen 

om de beweging te geven aan het geluid. 100% is 

de standaard voor elk.

• Tikkende dit zorgt voor meer pijpen naar geluid, 

maar tremulanten, het windaanbod model, de 

andere modellen, kan de virtuele relais en MIDI 

vertragen, of minder nauwkeurig, minder realistisch, 

lagere kwaliteit, of geef trage reactie en slechte 

prestaties. 

Audio mixer preset tab (alleen Advanced Edition) Audio mixer preset tab (alleen Advanced Edition) 

De Hauptwerk Advanced Edition heeft acht onafhankelijke 

en complete sets van instellingen mixer / groep voor de Algemene en complete sets van instellingen mixer / groep voor de Algemene 

instellingen | audio mixer en Algemene instellingen | Audio instellingen | audio mixer en Algemene instellingen | Audio instellingen | audio mixer en Algemene instellingen | Audio 

mixer bus groepen -schermen. Deze onafhankelijke sets mixer bus groepen -schermen. Deze onafhankelijke sets 

instellingen worden aangeduid als 'mixer presets', en kan 

worden gevonden en geconfigureerd via de linker bladeren 

lijsten op die schermen. U kunt kiezen welke van de acht 

mixer presets moet gelden voor elke individuele orgel via de

Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer 

preset tabblad te vinden. preset tabblad te vinden. 

Dit kunt u verschillende audio routings en impuls respons reverb 

toepassen op verschillende organen. U kunt bijvoorbeeld het 

instellen van een vooraf ingestelde voor natte stereo organen, 

een andere voor natte surround organen, en een andere voor 

droge organen (voor het toevoegen van impulse response 

reverb).
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Windvoorziening model tab (alleen Advanced Edition)Windvoorziening model tab (alleen Advanced Edition)

Hauptwerk's windaanbod model gebruikt vloeistofdynamica principes en vergelijkingen om de luchtbewegingen modelleren door een model van de wind toevoersysteem voor een 

orgaan. De effecten zijn complexe fluctuaties en interacties in de leiding spraak en interacties tussen de mechanische delen van het orgel, zoals de buizen, regulatoren en windladen 

veroorzaken.

De algemene effecten van het model kan worden 

benadrukt of hier onderdrukt. Het model kan ook 

volledig worden uitgeschakeld voor het orgaan, 

meestal de verwerking reduceren.

❖ Let op: Hauptwerk's ❖ Let op: Hauptwerk's 

windaanbod model, en dit 

tabblad zijn alleen 

beschikbaar in de Advanced 

Edition van Hauptwerk.
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Toetsenborden 

Als een virtueel orgel toetsenbord is opgenomen op de virtual console scherm, net 

klik met de rechtermuisknop op het virtuele toetsenbord en selecteer Auto-detect MIDI / drempelwaarden klik met de rechtermuisknop op het virtuele toetsenbord en selecteer Auto-detect MIDI / drempelwaarden 

voor dit toetsenbord te configureren automatisch te spelen van een van uw MIDI keyboards: voor dit toetsenbord te configureren automatisch te spelen van een van uw MIDI keyboards: 

Volg de instructies door het spelen van uw MIDI-keyboard en klik op Gedaan:Volg de instructies door het spelen van uw MIDI-keyboard en klik op Gedaan:

Nu speel je MIDI keyboard en je moet het virtuele toetsenbord op de 

overeenkomstige toetsen zien bewegen. Zet op een virtuele stop voor die 

afdeling en je moet het geluid hoort bij het afspelen. Herhaal dit om 

automatische detectie van de MIDI-instellingen voor elkaar virtueel 

toetsenbord waarvoor u een MIDI-keyboard.

Wilt u een virtueel orgel toetsenbord dat niet is opgenomen op de virtuele 

console scherm te spelen, of als u wilt configureren of de MIDI-instellingen 

handmatig aan te passen, kunt u het gebruiken Organ instellingen | handmatig aan te passen, kunt u het gebruiken Organ instellingen | 

Toetsenborden scherm:Toetsenborden scherm:
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Plaats de muis op de instellingen / bedieningselementen op het scherm in Hauptwerk voor een beschrijving van wat de instelling doet, of gebruik maken van de on-screen questionmark help voor meer details. 

De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u configureren van een bepaald virtueel toetsenbord worden gespeeld van maximaal twee MIDI keyboards. Alle vier de ingang tabbladen kunt ook De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u configureren van een bepaald virtueel toetsenbord worden gespeeld van maximaal twee MIDI keyboards. Alle vier de ingang tabbladen kunt ook De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u configureren van een bepaald virtueel toetsenbord worden gespeeld van maximaal twee MIDI keyboards. Alle vier de ingang tabbladen kunt ook De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u configureren van een bepaald virtueel toetsenbord worden gespeeld van maximaal twee MIDI keyboards. Alle vier de ingang tabbladen kunt ook De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u configureren van een bepaald virtueel toetsenbord worden gespeeld van maximaal twee MIDI keyboards. Alle vier de ingang tabbladen kunt ook 

indirecte input via drijvende divisies MIDI keyboards, die zijn bedekt met Registratie menu: drijvende divisiesindirecte input via drijvende divisies MIDI keyboards, die zijn bedekt met Registratie menu: drijvende divisies

van deze handleiding. 

De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de ondersteunde MIDI soorten gebeurtenissen. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de ondersteunde MIDI soorten gebeurtenissen. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de ondersteunde MIDI soorten gebeurtenissen. 

De Primaire productie tab kan optioneel worden gebruikt om MIDI-uitgang op het toetsenbord niveau voor speciale doeleinden (bijvoorbeeld controle MIDI geluid expander eenheden) werd verkregen: De Primaire productie tab kan optioneel worden gebruikt om MIDI-uitgang op het toetsenbord niveau voor speciale doeleinden (bijvoorbeeld controle MIDI geluid expander eenheden) werd verkregen: De Primaire productie tab kan optioneel worden gebruikt om MIDI-uitgang op het toetsenbord niveau voor speciale doeleinden (bijvoorbeeld controle MIDI geluid expander eenheden) werd verkregen: 
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Expression / crescendo pedalen en schuifregelaars / knoppen 

Als een virtuele orgel expressie / crescendo pedaal of schuif / knop ( 'continuous control') is opgenomen op de virtual console scherm, net klik met de rechtermuisknop op en kies Auto-detect MIDI / Als een virtuele orgel expressie / crescendo pedaal of schuif / knop ( 'continuous control') is opgenomen op de virtual console scherm, net klik met de rechtermuisknop op en kies Auto-detect MIDI / Als een virtuele orgel expressie / crescendo pedaal of schuif / knop ( 'continuous control') is opgenomen op de virtual console scherm, net klik met de rechtermuisknop op en kies Auto-detect MIDI / 

triggerinstellingen ... om het automatisch te configureren om te reageren op een van uw MIDI controller pedalen / knoppen / schuiven: triggerinstellingen ... om het automatisch te configureren om te reageren op een van uw MIDI controller pedalen / knoppen / schuiven: triggerinstellingen ... om het automatisch te configureren om te reageren op een van uw MIDI controller pedalen / knoppen / schuiven: 

Volg de instructies door het bewegen van uw MIDI-controller en klik vervolgens op Gedaan:Volg de instructies door het bewegen van uw MIDI-controller en klik vervolgens op Gedaan:

Beweeg nu uw MIDI controller en moet je de virtuele controle zien bewegen. Herhaal dit om automatische detectie van de MIDI-instellingen voor elke andere virtuele continue regeling waarvoor u 

een MIDI controller pedaal / schuif / draaiknop.
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Als u wilt een virtuele orgel continue regeling dat niet is opgenomen op de virtuele console scherm te spelen, of als u wilt configureren of de MIDI-instellingen handmatig aan te passen, kunt u het gebruiken 

Organ instellingen | Expression / crescendo pedalen en schuifregelaars / knoppen scherm:Organ instellingen | Expression / crescendo pedalen en schuifregelaars / knoppen scherm:

Plaats de muis op de instellingen / bedieningselementen op het scherm in Hauptwerk voor een beschrijving van wat de instelling doet, of gebruik maken van de on-screen questionmark help voor meer details. 

De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele continue controle om te spelen van maximaal twee MIDI-controllers configureren. De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele continue controle om te spelen van maximaal twee MIDI-controllers configureren. De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele continue controle om te spelen van maximaal twee MIDI-controllers configureren. De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele continue controle om te spelen van maximaal twee MIDI-controllers configureren. De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele continue controle om te spelen van maximaal twee MIDI-controllers configureren. 

De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de ondersteunde MIDI soorten gebeurtenissen. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de ondersteunde MIDI soorten gebeurtenissen. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de ondersteunde MIDI soorten gebeurtenissen. 
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De Primaire productie tab kan eventueel worden gebruikt voor het configureren Hauptwerk gemotoriseerde zweltreden of voor andere specifieke doeleinden (zoals compatibele MIDI continue De Primaire productie tab kan eventueel worden gebruikt voor het configureren Hauptwerk gemotoriseerde zweltreden of voor andere specifieke doeleinden (zoals compatibele MIDI continue De Primaire productie tab kan eventueel worden gebruikt voor het configureren Hauptwerk gemotoriseerde zweltreden of voor andere specifieke doeleinden (zoals compatibele MIDI continue 

controlewaarde indicatoren) regelen: 
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Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen 

Als een virtuele switch / toets is opgenomen op de virtual console scherm, net klik met de rechtermuisknop op de virtuele switch / knop en selecteer Auto-detect MIDI / triggerinstellingen ... te Als een virtuele switch / toets is opgenomen op de virtual console scherm, net klik met de rechtermuisknop op de virtuele switch / knop en selecteer Auto-detect MIDI / triggerinstellingen ... te Als een virtuele switch / toets is opgenomen op de virtual console scherm, net klik met de rechtermuisknop op de virtuele switch / knop en selecteer Auto-detect MIDI / triggerinstellingen ... te Als een virtuele switch / toets is opgenomen op de virtual console scherm, net klik met de rechtermuisknop op de virtuele switch / knop en selecteer Auto-detect MIDI / triggerinstellingen ... te 

configureren automatisch te reageren op één van uw MIDI schakelaars / zuigers of computer toetsen: 

Volg de instructies door het spelen van uw MIDI-switch / zuiger of de sleutel van de computer en klik op Gedaan.Volg de instructies door het spelen van uw MIDI-switch / zuiger of de sleutel van de computer en klik op Gedaan.

Nu bedienen van uw MIDI switch / zuiger of sleutel van de computer en moet je de virtuele switch / zuiger reageren te zien. Herhaal dit om automatische detectie van de MIDI-instellingen voor elke andere virtuele 

switch / zuiger die u wilt bedienen via MIDI of van een sleutel van de computer.
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Als u wilt een virtuele orgel switch / zuiger dat niet is opgenomen op de virtuele console scherm handmatig te bedienen, of als u wilt configureren of pas de MIDI-instellingen, kunt u gebruik maken 

van de Organ instellingen | Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen scherm:van de Organ instellingen | Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen scherm:van de Organ instellingen | Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen scherm:

Plaats de muis op de instellingen / bedieningselementen op het scherm in Hauptwerk voor een beschrijving van wat de instelling doet, of gebruik maken van de on-screen questionmark help voor meer details. 

De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele switch / zuiger worden gespeeld van maximaal twee MIDI schakelaars / zuigers configureren. De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele switch / zuiger worden gespeeld van maximaal twee MIDI schakelaars / zuigers configureren. De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele switch / zuiger worden gespeeld van maximaal twee MIDI schakelaars / zuigers configureren. De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele switch / zuiger worden gespeeld van maximaal twee MIDI schakelaars / zuigers configureren. De Primaire ingang en Input 2 tabbladen kunt u een bepaalde virtuele switch / zuiger worden gespeeld van maximaal twee MIDI schakelaars / zuigers configureren. 
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De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de ondersteunde MIDI gebeurtenistypen: De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de ondersteunde MIDI gebeurtenistypen: De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de ondersteunde MIDI gebeurtenistypen: 
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De uitgangsflappen worden gewoonlijk gebruikt om Hauptwerk laten magneetklep bediende / verlichte MIDI zuigende knoppen / tabs:

Belangrijke opmerking voor digitaal orgel gebruikers: Als u configureert Hauptwerk worden gespeeld vanuit een commercieel digitaal orgel dat zijn eigen ingebouwde combinatie systeem heeft vervolgens (in Belangrijke opmerking voor digitaal orgel gebruikers: Als u configureert Hauptwerk worden gespeeld vanuit een commercieel digitaal orgel dat zijn eigen ingebouwde combinatie systeem heeft vervolgens (in 

de veronderstelling dat stop en zuigers van de digitale orgel te sturen MIDI in formaten die Hauptwerk kan begrijpen) kunt u ofwel: 

1. Configure (automatische detectie) virtuele stops Hauptwerk's / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel 1. Configure (automatische detectie) virtuele stops Hauptwerk's / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel 1. Configure (automatische detectie) virtuele stops Hauptwerk's / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel 

stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) 

elke virtuele combinatie zuigers / knoppen Hauptwerk om direct naar het digitale orgel combinatie zuigers reageren, 

of : of : 

2. Configure (automatische detectie) Hauptwerk virtuele combinatie zuigers / knoppen om direct te reageren op combinatie van de digitale orgel 2. Configure (automatische detectie) Hauptwerk virtuele combinatie zuigers / knoppen om direct te reageren op combinatie van de digitale orgel 2. Configure (automatische detectie) Hauptwerk virtuele combinatie zuigers / knoppen om direct te reageren op combinatie van de digitale orgel 

zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk 

virtuele stops / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel registers / koppelingen / tremulanten. 

Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de betreffende 

bedieningselementen van de digitale orgel, anders Hauptwerk de combinatie systeem zal onvermijdelijk 'gevecht met' de digitale orgel combinatie systeem in de staten van de haltes / koppelingen / 

tremulanten, meestal leidt tot de stops / koppelingen / tremulanten krijgen niet synchroon. of eindigend in onvoorspelbare staten. Als je per ongeluk terecht in die situatie dan moet je beslissen 

welke van de twee manieren van gebruik zijn genoemd u wilt, gebruik dan ' Organ instellingen | Organ configuratiewizard 'Om alle MIDI / belangrijke trigger-instellingen herstellen voor het orgel welke van de twee manieren van gebruik zijn genoemd u wilt, gebruik dan ' Organ instellingen | Organ configuratiewizard 'Om alle MIDI / belangrijke trigger-instellingen herstellen voor het orgel welke van de twee manieren van gebruik zijn genoemd u wilt, gebruik dan ' Organ instellingen | Organ configuratiewizard 'Om alle MIDI / belangrijke trigger-instellingen herstellen voor het orgel 

(zodat de tegenstrijdige configuratie wordt gewist), dan automatisch detecteren alleen de juiste soorten virtuele controles. 
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Master crescendo / zwelpedalen en schuif / knoppen 

Hauptwerk omvat een meester crescendo meester fine-tuning control, een hoofdvolumeregeling en variabele verdeling zwelpedalen naast controles die een orgaan native 

kan omvatten. 

Geconfigureerd om te werken vanuit MIDI expressiepedalen / schuifregelaars / knoppen, net klik met de rechtermuisknop op hen op de relevante bedieningspaneel controle en selecteer Automatische detectie... .Geconfigureerd om te werken vanuit MIDI expressiepedalen / schuifregelaars / knoppen, net klik met de rechtermuisknop op hen op de relevante bedieningspaneel controle en selecteer Automatische detectie... .Geconfigureerd om te werken vanuit MIDI expressiepedalen / schuifregelaars / knoppen, net klik met de rechtermuisknop op hen op de relevante bedieningspaneel controle en selecteer Automatische detectie... .Geconfigureerd om te werken vanuit MIDI expressiepedalen / schuifregelaars / knoppen, net klik met de rechtermuisknop op hen op de relevante bedieningspaneel controle en selecteer Automatische detectie... .

Als u wilt configureren of de MIDI-instellingen handmatig aan te passen, kunt u gebruik maken van de Organ instellingen | Master crescendo / zwelpedalen en schuif / knoppen scherm:Als u wilt configureren of de MIDI-instellingen handmatig aan te passen, kunt u gebruik maken van de Organ instellingen | Master crescendo / zwelpedalen en schuif / knoppen scherm:Als u wilt configureren of de MIDI-instellingen handmatig aan te passen, kunt u gebruik maken van de Organ instellingen | Master crescendo / zwelpedalen en schuif / knoppen scherm:
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De instellingen in het rechter paneel van dit scherm worden gebruikt op dezelfde manier als die van de Organ instellingen | Expression / crescendo pedalen en schuifregelaars / knoppen scherm. De instellingen in het rechter paneel van dit scherm worden gebruikt op dezelfde manier als die van de Organ instellingen | Expression / crescendo pedalen en schuifregelaars / knoppen scherm. De instellingen in het rechter paneel van dit scherm worden gebruikt op dezelfde manier als die van de Organ instellingen | Expression / crescendo pedalen en schuifregelaars / knoppen scherm. 

MIDI / key triggers voor master zuigers en menufuncties 

Dit scherm kan worden gebruikt als u wilt MIDI input voor trekker orgaan-specifieke menufuncties (die geen betrekking hebben op de selectie / laden organen) configureren. Markeer de gewenste functie in 

het linkerpaneel en gebruik Automatische detectie instellingen knop om te configureren om te worden geactiveerd vanuit een MIDI zuiger of sleutel van de computer. U kunt ook gewoon met de het linkerpaneel en gebruik Automatische detectie instellingen knop om te configureren om te worden geactiveerd vanuit een MIDI zuiger of sleutel van de computer. U kunt ook gewoon met de het linkerpaneel en gebruik Automatische detectie instellingen knop om te configureren om te worden geactiveerd vanuit een MIDI zuiger of sleutel van de computer. U kunt ook gewoon met de 

rechtermuisknop op het equivalent functieknoppen op bedieningspanelen en selecteer Automatische detectie .. ( aanbevolen). rechtermuisknop op het equivalent functieknoppen op bedieningspanelen en selecteer Automatische detectie .. ( aanbevolen). rechtermuisknop op het equivalent functieknoppen op bedieningspanelen en selecteer Automatische detectie .. ( aanbevolen). 

De instellingen in het rechter paneel van dit scherm worden gebruikt op dezelfde manier als die van de Organ instellingen | Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen scherm. De instellingen in het rechter paneel van dit scherm worden gebruikt op dezelfde manier als die van de Organ instellingen | Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen scherm. De instellingen in het rechter paneel van dit scherm worden gebruikt op dezelfde manier als die van de Organ instellingen | Stop / koppeling / tremulant schakelaars en zuigers / knoppen scherm. 
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Geavanceerde MIDI-toepassingen: Direct MIDI input / output voor rangen / leidingen 

tab Dit scherm ingang om Hauptwerk te gebruiken als een 'doos gelederen', het regelen van Hauptwerk's gelederen / leidingen direct van een externe hardware orgel relais met MIDI note-on / off 

berichten, het omzeilen van Hauptwerk moedertaal relay en de combinatie systeem. Op het tabblad uitgang kunt u Hauptwerk native relay en de combinatie systeem te gebruiken om echte externe 

leidingwerk of een extern MIDI stem expanders te regelen, zodat ze direct af te spelen in reactie op individuele virtuele gelederen Hauptwerk's:

Merk op dat het gebruik van Hauptwerk op de volgende manieren (met externe hardware relais of externe stemmen) is vrij ongebruikelijk; de meeste mensen gebruiken in plaats Hauptwerk ingebouwde relais en 

leidingen.
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Geavanceerde MIDI-toepassingen: Direct MIDI-uitgang van de divisies 

Dit scherm biedt een andere methode voor het regelen van real externe leidingwerk of externe voice-expanders. Gebruik dit scherm alleen als u dergelijke hardware en noodzaak MIDI note-on / 

off output tegen de divisie (post-koppeling, maar pre stop-actie), in plaats van rang, niveau:

Geavanceerde MIDI-toepassingen: Custom MIDI-configuratie te verzenden berichten 

Sommige externe MIDI-apparaten / consoles hebben specifieke MIDI boodschappen om ze op de juiste wijze te configureren voor gebruik met Hauptwerk. Bijvoorbeeld, kan een MIDI-sys-ex boodschap nodig zijn om de 

interne stem generatoren in een digitaal orgel uit te schakelen. U kunt dergelijke berichten opgeven door het geven van de exacte volgorde van de bytes met behulp van dit scherm. Klik invoegen om toe te voegen zoveel als u interne stem generatoren in een digitaal orgel uit te schakelen. U kunt dergelijke berichten opgeven door het geven van de exacte volgorde van de bytes met behulp van dit scherm. Klik invoegen om toe te voegen zoveel als u interne stem generatoren in een digitaal orgel uit te schakelen. U kunt dergelijke berichten opgeven door het geven van de exacte volgorde van de bytes met behulp van dit scherm. Klik invoegen om toe te voegen zoveel als u 

wilt. Opmerking: Meerdere berichten kunnen worden verzonden in willekeurige volgorde:

Merk op dat dit een ongewoon gebruik van Hauptwerk; de meeste mensen niet nodig om dit scherm te gebruiken.



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

162 Sectie V: Het gebruik van Hauptwerk 

Geavanceerde MIDI-toepassingen: MIDI LCD bedieningspaneel (voor dit orgel) 

Hauptwerk kan besturen van 32 tekens LCD display panels om de status van Hauptwerk weer te geven op een MIDI-console. Custom MIDI systeem exclusieve berichten worden verstuurd om de panelen te 

controleren, die Hauptwerk-compatibele MIDI LCD-eenheden, die verkrijgbaar zijn bij derden zijn. Gebruik dit scherm om de informatie die u wilt Hauptwerk weergeven op elk van uw LCD-panelen (indien 

van toepassing) voor dit orgel te geven. Plaats een vermelding voor elke LCD-scherm dat u wilt gebruiken op deze manier. Let op: u kunt ook een LCD-scherm om het display orgel laden en wereldwijde 

statusinformatie te configureren met behulp van de ' Algemene instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI-status beeldscherm LCD bedieningspaneel voor het laden organen en wereldwijde statusinformatie te configureren met behulp van de ' Algemene instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI-status beeldscherm LCD bedieningspaneel voor het laden organen en wereldwijde 

status' scherm. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de MIDI-formaat gebruikt. status' scherm. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de MIDI-formaat gebruikt. status' scherm. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de MIDI-formaat gebruikt. status' scherm. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de MIDI-formaat gebruikt. 

U kunt kiezen welke items van informatie die u wilt weergeven op elk van de twee lijnen op elke LCD-scherm: 
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De '... orgaan uitdrukking ...' lijn formaten kunt u de positie van de inheemse expressie van de virtuele orgel weer te geven / crescendo pedalen op LCD-panelen, waardoor ze door de gebruiker gedefinieerde De '... orgaan uitdrukking ...' lijn formaten kunt u de positie van de inheemse expressie van de virtuele orgel weer te geven / crescendo pedalen op LCD-panelen, waardoor ze door de gebruiker gedefinieerde De '... orgaan uitdrukking ...' lijn formaten kunt u de positie van de inheemse expressie van de virtuele orgel weer te geven / crescendo pedalen op LCD-panelen, waardoor ze door de gebruiker gedefinieerde 

prefix tekst: 

De ' Open Diapason 8' (vaste, door de gebruiker gedefinieerde label tekst) kan worden gebruikt om MIDI stops of zuigers labelen, bijvoorbeeld. De ' Open Diapason 8' (vaste, door de gebruiker gedefinieerde label tekst) kan worden gebruikt om MIDI stops of zuigers labelen, bijvoorbeeld. De ' Open Diapason 8' (vaste, door de gebruiker gedefinieerde label tekst) kan worden gebruikt om MIDI stops of zuigers labelen, bijvoorbeeld. 

De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de LCD-bericht formaten die door Hauptwerk. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de LCD-bericht formaten die door Hauptwerk. De MIDI implementatie sectie van deze gids worden de LCD-bericht formaten die door Hauptwerk. 
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Geavanceerde MIDI-toepassingen: Drijvende divisie MIDI keyboards 

Alsjeblieft zie Registratie menu: drijvende divisies van deze handleiding voor verklaringen van drijvende divisies Hauptwerk en hoe ze worden gebruikt. Deze instellingen zijn identiek aan die van Alsjeblieft zie Registratie menu: drijvende divisies van deze handleiding voor verklaringen van drijvende divisies Hauptwerk en hoe ze worden gebruikt. Deze instellingen zijn identiek aan die van Alsjeblieft zie Registratie menu: drijvende divisies van deze handleiding voor verklaringen van drijvende divisies Hauptwerk en hoe ze worden gebruikt. Deze instellingen zijn identiek aan die van 

de Organ instellingen | Toetsenborden screen (maar voor een drijvend divisie MIDI keyboards, in plaats van inheemse virtuele toetsenborden van het orgel direct). de Organ instellingen | Toetsenborden screen (maar voor een drijvend divisie MIDI keyboards, in plaats van inheemse virtuele toetsenborden van het orgel direct). de Organ instellingen | Toetsenborden screen (maar voor een drijvend divisie MIDI keyboards, in plaats van inheemse virtuele toetsenborden van het orgel direct). 

Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning (Advanced Edition) 

Het scherm wordt gebruikt om het geluid ( 'uiten') van de afzonderlijke leidingen of virtuele rangen te passen, alsmede voor de positionering (panning) deze vrijwel Surround / 3D sound audio-uitgang, 

zoals behandeld in de voicing faciliteiten en de Audio routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige zoals behandeld in de voicing faciliteiten en de Audio routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige zoals behandeld in de voicing faciliteiten en de Audio routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige zoals behandeld in de voicing faciliteiten en de Audio routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige 

geluid, en routing concepten voor basisgebruik gedeelten van de geleider. geluid, en routing concepten voor basisgebruik gedeelten van de geleider. 

intonatie aanpassing Tremulant snelheid (alleen Advanced Edition) 

Het scherm wordt ook gebruikt om de snelheden van alle virtuele gemodelleerd tremulanten dat het orgaan kunnen omvatten passen, zoals behandeld in de voicing faciliteitenHet scherm wordt ook gebruikt om de snelheden van alle virtuele gemodelleerd tremulanten dat het orgaan kunnen omvatten passen, zoals behandeld in de voicing faciliteiten

gedeelte van de geleider. 

Geavanceerde audio routing toepassingen: Rank routing naar audio mixer bus groepen (alleen Advanced Edition) 

Het scherm wordt ook gebruikt om audio routing configureren, zoals surround / 3D-geluid, of multi-channel audio. Bekijk de Audio routing en impulse response reverb deel 2 (Advanced Het scherm wordt ook gebruikt om audio routing configureren, zoals surround / 3D-geluid, of multi-channel audio. Bekijk de Audio routing en impulse response reverb deel 2 (Advanced 

Edition): multi-channel audio, multi-channel virtuele akoestiek, en routing concepten voor geavanceerd gebruik gedeelte van de handleiding voor meer informatie. Edition): multi-channel audio, multi-channel virtuele akoestiek, en routing concepten voor geavanceerd gebruik gedeelte van de handleiding voor meer informatie. 

Hulp verkrijgen voor de instellingen-schermen 

Klik op het pictogram Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: Klik op het pictogram Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: Klik op het pictogram Help pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: 

... klik vervolgens op de achtergrond van het scherm of een specifieke instelling voor een gedetailleerde uitleg van zijn functie. 
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Ontwerp menu Extra 

De ontwerptools menu heeft functies om te helpen met het creëren van sample sets, orgel definities, temperamenten, of impuls respons reverbs voor Hauptwerk: De ontwerptools menu heeft functies om te helpen met het creëren van sample sets, orgel definities, temperamenten, of impuls respons reverbs voor Hauptwerk: De ontwerptools menu heeft functies om te helpen met het creëren van sample sets, orgel definities, temperamenten, of impuls respons reverbs voor Hauptwerk: 

Het bevat ook de Ontwerptools | Laad aangepaste orgel functie, die de kern van de Custom Organ Ontwerp Module vormt. Met deze optie kunt u uw eigen organen vrij snel en gemakkelijk te maken (als Het bevat ook de Ontwerptools | Laad aangepaste orgel functie, die de kern van de Custom Organ Ontwerp Module vormt. Met deze optie kunt u uw eigen organen vrij snel en gemakkelijk te maken (als Het bevat ook de Ontwerptools | Laad aangepaste orgel functie, die de kern van de Custom Organ Ontwerp Module vormt. Met deze optie kunt u uw eigen organen vrij snel en gemakkelijk te maken (als 

je een redelijk niveau van de computer technische ervaring), gebruik te maken van de bestaande gelederen van monsters in Hauptwerk versie 2 formaat en hoger, door een aangepaste orgel definitie 

bestand in een teksteditor of XML-editor (of door het te exporteren / importeren naar / van een SQLite database met behulp van Export / Import aangepaste orgel aan / uit de database functies, dan is bestand in een teksteditor of XML-editor (of door het te exporteren / importeren naar / van een SQLite database met behulp van Export / Import aangepaste orgel aan / uit de database functies, dan is bestand in een teksteditor of XML-editor (of door het te exporteren / importeren naar / van een SQLite database met behulp van Export / Import aangepaste orgel aan / uit de database functies, dan is 

het bewerken van de geëxporteerde gegevens binnen de SQLite database met een third-party SQLite editor). De Ontwerptools | Laad aangepaste orgel menu-optie (of Import aangepaste orgel uit het bewerken van de geëxporteerde gegevens binnen de SQLite database met een third-party SQLite editor). De Ontwerptools | Laad aangepaste orgel menu-optie (of Import aangepaste orgel uit het bewerken van de geëxporteerde gegevens binnen de SQLite database met een third-party SQLite editor). De Ontwerptools | Laad aangepaste orgel menu-optie (of Import aangepaste orgel uit het bewerken van de geëxporteerde gegevens binnen de SQLite database met een third-party SQLite editor). De Ontwerptools | Laad aangepaste orgel menu-optie (of Import aangepaste orgel uit 

database) lasten zoals een aangepast orgaan definitiebestand, stelt deze in een standaard Hauptwerk orgel definitiebestand, en laadt het normaal. database) lasten zoals een aangepast orgaan definitiebestand, stelt deze in een standaard Hauptwerk orgel definitiebestand, en laadt het normaal. 

De Custom Organ Ontwerp Module User Guide is een aparte handleiding beschikbaar ontwerptools menu, waarin de module en het gebruik ervan in de diepte dekt. Raadpleeg dat handmatige als je De Custom Organ Ontwerp Module User Guide is een aparte handleiding beschikbaar ontwerptools menu, waarin de module en het gebruik ervan in de diepte dekt. Raadpleeg dat handmatige als je De Custom Organ Ontwerp Module User Guide is een aparte handleiding beschikbaar ontwerptools menu, waarin de module en het gebruik ervan in de diepte dekt. Raadpleeg dat handmatige als je De Custom Organ Ontwerp Module User Guide is een aparte handleiding beschikbaar ontwerptools menu, waarin de module en het gebruik ervan in de diepte dekt. Raadpleeg dat handmatige als je De Custom Organ Ontwerp Module User Guide is een aparte handleiding beschikbaar ontwerptools menu, waarin de module en het gebruik ervan in de diepte dekt. Raadpleeg dat handmatige als je 

geïnteresseerd bent in het gebruik van de module.

De Ontwerptools | Bekijk Custom Organ Ontwerp Module, installatie-pakket, temperament, en reverb documentatie formaat functie heeft ook gedetailleerde formaat documentatie voor De Ontwerptools | Bekijk Custom Organ Ontwerp Module, installatie-pakket, temperament, en reverb documentatie formaat functie heeft ook gedetailleerde formaat documentatie voor De Ontwerptools | Bekijk Custom Organ Ontwerp Module, installatie-pakket, temperament, en reverb documentatie formaat functie heeft ook gedetailleerde formaat documentatie voor 

diegenen die willen, Custom Organ Ontwerp Module organen en / of temperamenten, en / of impuls respons reverbs voor Hauptwerk te maken en / of te verspreiden in het openbaar. 

De Algemene instellingen | Algemene De Algemene instellingen | Algemene 

voorkeuren scherm heeft ook een tabblad voorkeuren scherm heeft ook een tabblad 

genaamd Design Tools:genaamd Design Tools:

Standaard, wanneer Hauptwerk slaat een 

XML-bestand dat automatisch doet dit in een 

speciaal verdichte formaat. Hierdoor maakt een 

XML-bestand veel kleiner en maakt het mogelijk 

om veel sneller te laden. Echter, als je een 

sample set ontwikkelaar bent en je wilt de 

XML-bestanden te bewerken met behulp van een 

tekst- of XML-editor, vink dan de Disable tekst- of XML-editor, vink dan de Disable 

auto-verdichten 

... opties zodat de bestanden worden 

opgeslagen in een leesbaar formaat. Laat de 

opties afgevinkt in alle andere gevallen, omdat 

tikkende hen kan het laden van organen, 

combinatie sets en instellingen veel langzamer 

te maken.

Merk ook op dat de Ontwerptools | Load orgel Merk ook op dat de Ontwerptools | Load orgel 

(met design opties) menu-optie heeft (met design opties) menu-optie heeft 

verschillende belangrijke nutsfuncties voor 

het ontwikkelen van sample sets. 
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Audio routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale 

reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik 

Wij raden het lezen van dit hoofdstuk in zijn geheel, en om, als u van plan om meer dan slechts een enkele stereo uitgang van Hauptwerk te gebruiken, en / of als u van plan bent om impuls respons 

reverb te gebruiken binnen Hauptwerk. 

Inleiding en sommige terminologie 

In de eerste plaats, met het oog op meer dan slechts een enkele stereo uitgang van Hauptwerk gebruikt u een audio-interface / driver die voorziet in ieder geval het juiste aantal 

audio-uitgang kanalen nodig. (Het is niet mogelijk om verschillende audio-interfaces of drivers gelijktijdig direct gebruik in Hauptwerk, hetgeen een noodzakelijke beperking om een 

goede audiosynchronisatie garanderen zonder toevoeging van extra vertraging. Sommige speciale drivers bestaan die kunnen meerdere verschillende audioapparaten te 

'aggregaat devices' samen gebundeld tot één driver, mits goed gesynchroniseerd. MacOS zijn een voorbeeld).

De Hauptwerk Advanced Edition geeft u uitgebreide controle over hoe elke virtuele rang wordt gerouteerd naar audio-uitgang kanalen op uw audio-interface, en het laat je impuls respons 

(convolutie) reverb toe te passen, met controle over hoe virtuele rangen worden gerouteerd naar een dergelijke reverb processing en eventuele hoe dergelijke verwerking wordt naar 

audio-uitgang kanalen op uw audio-interface. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u wilt: 

1. Verplaats virtueel leidingen vrijwel tussen façadepolitiek stereo paar luidsprekers en een 'achterste' stereo paar luidsprekers voor 1. Verplaats virtueel leidingen vrijwel tussen façadepolitiek stereo paar luidsprekers en een 'achterste' stereo paar luidsprekers voor 

'Surround sound', of tussen vier paar luidsprekers (hoofdfrontluidsprekers, bovenste voorzijde, achterzijde main bovenste achterzijde) voor "3D geluid. Enkele voorbeelden sets 'Surround sound', of tussen vier paar luidsprekers (hoofdfrontluidsprekers, bovenste voorzijde, achterzijde main bovenste achterzijde) voor "3D geluid. Enkele voorbeelden sets 

bevatten opnames van elk echte rang vanuit verschillende perspectieven '(microfoon posities binnen de echte oorspronkelijke gebouw), in het bijzonder ten behoeve van het routeren van 

de verschillende perspectieven' apart overeenkomstige stereo paar luidsprekers. Dergelijke sample sets worden aangeduid als 'surround' sample sets, en hun verschillende perspectieven 

zijn meestal voorzien als afzonderlijke virtuele rangen (bijvoorbeeld met zowel een 'front stereo' en 'achter stereo' virtuele rang voor elke echte rang). Je zou ook willen die verschillende 

perspectieven mengen in verschillende verhoudingen wanneer ze routing naar uw surround / 3D-luidsprekers. Sample sets die niet 'surround' worden meestal gewoon aangeduid als 

'stereo', maar je zou willen om ze te positioneren vrijwel onder uw surround / 3D luidspreker paren, door ze in verschillende verhoudingen van de verschillende stereo paren van uw 

surround / 3D-luidsprekersysteem. Elk van dit soort toepassingen zijn de zogenaamde " surround / 3D sound audio-uitgang '.surround / 3D-luidsprekersysteem. Elk van dit soort toepassingen zijn de zogenaamde " surround / 3D sound audio-uitgang '.surround / 3D-luidsprekersysteem. Elk van dit soort toepassingen zijn de zogenaamde " surround / 3D sound audio-uitgang '.surround / 3D-luidsprekersysteem. Elk van dit soort toepassingen zijn de zogenaamde " surround / 3D sound audio-uitgang '.

2. Route virtuele leidingen anders, en / of een andere toepassing impuls respons reverb, voor verschillende organen, of verschillende soorten 2. Route virtuele leidingen anders, en / of een andere toepassing impuls respons reverb, voor verschillende organen, of verschillende soorten 

van sample set. Bijvoorbeeld, wilt u misschien uw luidsprekers te configureren op een manier en / of toe te passen impuls respons reverb, bij het gebruik van 'droge' / 'halfdroge' sample sets (die van sample set. Bijvoorbeeld, wilt u misschien uw luidsprekers te configureren op een manier en / of toe te passen impuls respons reverb, bij het gebruik van 'droge' / 'halfdroge' sample sets (die 

zijn opgenomen met weinig of niets van reverb hun echte originele gebouwen binnen hun samples ), maar het configureren van uw luidsprekers op een andere manier en zonder toepassing van 

impulse response reverb bij het gebruik van 'natte surround sample sets' of 'natte stereo sample sets' (die zijn opgenomen met reverb hun echte originele gebouwen in hun monsters). 

3. Meng de audio die wordt aan uw verschillende sprekers naar beneden om gemengde stereo signalen wordt gestuurd (bijvoorbeeld surround / 3D-luidsprekers), voor 3. Meng de audio die wordt aan uw verschillende sprekers naar beneden om gemengde stereo signalen wordt gestuurd (bijvoorbeeld surround / 3D-luidsprekers), voor 3. Meng de audio die wordt aan uw verschillende sprekers naar beneden om gemengde stereo signalen wordt gestuurd (bijvoorbeeld surround / 3D-luidsprekers), voor 

voorbeeld voer een sub-woofer, en / of hoofdtelefoons, en / of record de gemengde audio in stereo, en / of een extra paar luidsprekers diervoeders waarop u toevoegt Aanvullende voorbeeld voer een sub-woofer, en / of hoofdtelefoons, en / of record de gemengde audio in stereo, en / of een extra paar luidsprekers diervoeders waarop u toevoegt Aanvullende voorbeeld voer een sub-woofer, en / of hoofdtelefoons, en / of record de gemengde audio in stereo, en / of een extra paar luidsprekers diervoeders waarop u toevoegt Aanvullende voorbeeld voer een sub-woofer, en / of hoofdtelefoons, en / of record de gemengde audio in stereo, en / of een extra paar luidsprekers diervoeders waarop u toevoegt Aanvullende voorbeeld voer een sub-woofer, en / of hoofdtelefoons, en / of record de gemengde audio in stereo, en / of een extra paar luidsprekers diervoeders waarop u toevoegt Aanvullende voorbeeld voer een sub-woofer, en / of hoofdtelefoons, en / of record de gemengde audio in stereo, en / of een extra paar luidsprekers diervoeders waarop u toevoegt Aanvullende voorbeeld voer een sub-woofer, en / of hoofdtelefoons, en / of record de gemengde audio in stereo, en / of een extra paar luidsprekers diervoeders waarop u toevoegt Aanvullende voorbeeld voer een sub-woofer, en / of hoofdtelefoons, en / of record de gemengde audio in stereo, en / of een extra paar luidsprekers diervoeders waarop u toevoegt Aanvullende 

galm ( een 'aux reverb mix'). galm ( een 'aux reverb mix'). 

4. Verdeel virtuele leidingen rond automatisch of handmatig onder vele / meerdere paren luidsprekers ( of luidsprekers 4. Verdeel virtuele leidingen rond automatisch of handmatig onder vele / meerdere paren luidsprekers ( of luidsprekers 4. Verdeel virtuele leidingen rond automatisch of handmatig onder vele / meerdere paren luidsprekers ( of luidsprekers 

individueel), zodat de virtuele leidingen zijn verdeeld rond in uw luisterruimte, interactie met de natuurlijke akoestiek / galm van uw luisterruimte voor een realistisch 

ruimtelijk effect, zo echt orgel leidingen zou in een galmende ruimte. Dit is vooral effectief voor 'droge' of 'semi-droge' sample sets, en binnen grotere / weerkaatsende 

luisterkamers. Dit soort gebruik wordt genoemd ' meerkanaals audio-uitgang '.luisterkamers. Dit soort gebruik wordt genoemd ' meerkanaals audio-uitgang '.luisterkamers. Dit soort gebruik wordt genoemd ' meerkanaals audio-uitgang '.luisterkamers. Dit soort gebruik wordt genoemd ' meerkanaals audio-uitgang '.

5. Verdeel de virtuele leidingen rond automatisch of handmatig onder een set van verschillende impulse response 5. Verdeel de virtuele leidingen rond automatisch of handmatig onder een set van verschillende impulse response 

reverbs om zo een te maken ' meerkanaals akoestische virtuele '. ( U kunt dat doen, zelfs als je alleen met behulp van een enkele stereo paar of luidsprekers of een hoofdtelefoon voor reverbs om zo een te maken ' meerkanaals akoestische virtuele '. ( U kunt dat doen, zelfs als je alleen met behulp van een enkele stereo paar of luidsprekers of een hoofdtelefoon voor reverbs om zo een te maken ' meerkanaals akoestische virtuele '. ( U kunt dat doen, zelfs als je alleen met behulp van een enkele stereo paar of luidsprekers of een hoofdtelefoon voor reverbs om zo een te maken ' meerkanaals akoestische virtuele '. ( U kunt dat doen, zelfs als je alleen met behulp van een enkele stereo paar of luidsprekers of een hoofdtelefoon voor 

audio-uitgang van Hauptwerk.) Dit werkt het beste als de verschillende impuls respons reverbs specifiek zijn gecreëerd om verschillende bron posities te reproduceren vrijwel binnen een 

enkel geluidssignaal. Dit is in wezen een speciaal geval van meerkanaals audio-uitgang (en het beste werkt voor 'droge' / 'halfdroge' sample sets), behalve dat in plaats dat de 

aanvullende verschillende impulsresponsie Reverbs vervullen de rollen van de extra fysieke luidsprekers.

Alle dingen zijn mogelijk in Hauptwerk en Hauptwerk de standaard audio routing instellingen zijn bedoeld om de meest voorkomende configuraties van elk type vooral snel te maken en 

gemakkelijk op te zetten. 

In dit hoofdstuk gevallen 1-3 hierboven, die slechts een paar muisklikken te configureren nemen, terwijl gevallen 4 en 5 (multi-channel audio) worden beschouwd als meer geavanceerd gebruik, en In dit hoofdstuk gevallen 1-3 hierboven, die slechts een paar muisklikken te configureren nemen, terwijl gevallen 4 en 5 (multi-channel audio) worden beschouwd als meer geavanceerd gebruik, en 

worden in detail behandeld (samen met de volledige aanvullende details van hoe Hauptwerk's audio routing werkt intern) in het volgende hoofdstuk . 
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Over impuls respons (convolutie) reverb in Hauptwerk 

De Hauptwerk Advanced Edition heeft een native, zeer high-performance impulsresponsie convolutie reverb motor ingebouwd, waardoor hoogwaardige real-time reverb gemakkelijk en native 

worden toegevoegd, zonder extra hardware of software nodig. Op zich, reverb motor Hauptwerk voegt geen extra latency (vertraging van het geluid). Het is een 'echte stereo' (vier-kanaal) 

convolutie reverb-engine, en is ontworpen om te kunnen grote aantallen simultane sessies behandelen met een lage CPU-belasting (vooral met moderne multi-core CPU's die ondersteuning 

AVX CPU instructie sets), dus zelfs waardoor realistische 'multichannel virtuele akoestiek' eventueel worden geconfigureerd met verschillende virtuele geluidsbronnen buizen verspreiden / 

rangschikt in de virtuele ruimte. (Meerkanaals virtuele akoestiek in het volgende hoofdstuk).

Een selectie van hoogwaardige impulsresponsie reverbs is opgenomen (vooraf geïnstalleerd) met Hauptwerk, en de extra impuls respons reverbs kan worden geïnstalleerd met bestand | Een selectie van hoogwaardige impulsresponsie reverbs is opgenomen (vooraf geïnstalleerd) met Hauptwerk, en de extra impuls respons reverbs kan worden geïnstalleerd met bestand | 

Installeer ... uit het menu binnen Hauptwerk (zoals behandeld in de Installatie / un-installeren / upgraden organen temperaturen of reverbs (bestanddeel installateur sectie): Installeer ... uit het menu binnen Hauptwerk (zoals behandeld in de Installatie / un-installeren / upgraden organen temperaturen of reverbs (bestanddeel installateur sectie): Installeer ... uit het menu binnen Hauptwerk (zoals behandeld in de Installatie / un-installeren / upgraden organen temperaturen of reverbs (bestanddeel installateur sectie): Installeer ... uit het menu binnen Hauptwerk (zoals behandeld in de Installatie / un-installeren / upgraden organen temperaturen of reverbs (bestanddeel installateur sectie): 

Ze moeten in Hauptwerk-formaat, en we verwachten dat veel galm zal na verloop van tijd beschikbaar zijn vanaf sample set ontwikkelaars en anderen. (Sample set / reverb ontwikkelaars: 

gebruik dan de Ontwerptools | Bekijk ... reverb-formaat documentatie menufunctie in Hauptwerk voor meer informatie over de benodigde formaat.) gebruik dan de Ontwerptools | Bekijk ... reverb-formaat documentatie menufunctie in Hauptwerk voor meer informatie over de benodigde formaat.) gebruik dan de Ontwerptools | Bekijk ... reverb-formaat documentatie menufunctie in Hauptwerk voor meer informatie over de benodigde formaat.) 

Eenmaal geïnstalleerd, kunt u een reverb toepassen op een van de bussen op de Algemene instellingen | audio mixer scherm, die we zullen bespreken in de volgende paragraaf. Bijvoorbeeld Eenmaal geïnstalleerd, kunt u een reverb toepassen op een van de bussen op de Algemene instellingen | audio mixer scherm, die we zullen bespreken in de volgende paragraaf. Bijvoorbeeld Eenmaal geïnstalleerd, kunt u een reverb toepassen op een van de bussen op de Algemene instellingen | audio mixer scherm, die we zullen bespreken in de volgende paragraaf. Bijvoorbeeld Eenmaal geïnstalleerd, kunt u een reverb toepassen op een van de bussen op de Algemene instellingen | audio mixer scherm, die we zullen bespreken in de volgende paragraaf. Bijvoorbeeld 

voor basisgebruik, je kon slechts één reverb aan Hauptwerk algehele stereo-uitgang zich aanmelden via een passende 'master mix bus':
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Overzicht en belangrijke concepten voor basisgebruik 

In de volgende paragrafen gaan ervan uit dat uw audio-configuratie en de rang routering instellingen zijn op hun standaardwaarden in eerste instantie, maar als ze niet, dan kun je ze terug naar de 

fabrieksinstellingen te gebruiken Algemene instellingen | General configuratiewizard en Organ instellingen | Organ configuratiewizardfabrieksinstellingen te gebruiken Algemene instellingen | General configuratiewizard en Organ instellingen | Organ configuratiewizardfabrieksinstellingen te gebruiken Algemene instellingen | General configuratiewizard en Organ instellingen | Organ configuratiewizardfabrieksinstellingen te gebruiken Algemene instellingen | General configuratiewizard en Organ instellingen | Organ configuratiewizard

respectievelijk. 

Om de audio-instellingen Hauptwerk en hun concepten te illustreren, beginnen met het laden van de St. Anne's orgel (want die is opgenomen met Hauptwerk) en open vervolgens beide van de volgende 

schermen en de positie van hen, zodat ze elkaar niet overlappen (als je voldoende ruimte hebt ): 

1. Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning.1. Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning.

2. Algemene instellingen | Audio mixer.2. Algemene instellingen | Audio mixer.

Beide schermen kunnen openen en gebruiken op hetzelfde moment, zodat je meteen kunt zien hoe alle instellingen wijzigingen die zijn aangebracht op de intonatie / panning scherm van invloed op 

de audio mixer scherm, en de instellingen wijzigingen die u op hen zal onmiddellijk van kracht, in real tijd. Het mixerscherm toont real-time visuele terugkoppeling via de virtuele audioactiviteit LEDs 

onderaan zijn linkerzijde. Er is een handige knop op de mixer scherm om het / panning scherm intonatie te openen en, zoals altijd, de hulp op het scherm van de mixer scherm geeft gedetailleerde 

informatie over het gebruik hints. Er is ook een bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen ... | Audio mixer, routing en intonatie / panning instellingen) dat moet gemak knoppen informatie over het gebruik hints. Er is ook een bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen ... | Audio mixer, routing en intonatie / panning instellingen) dat moet gemak knoppen informatie over het gebruik hints. Er is ook een bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen ... | Audio mixer, routing en intonatie / panning instellingen) dat moet gemak knoppen 

om de twee schermen te openen. 

(Voor de gevallen bedoeld in dit hoofdstuk, en met de standaard audio routing-instellingen), dit zijn de twee schermen die bepalen hoe audio wordt gerouteerd binnen Hauptwerk (in aanvulling 

op de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm, waarop u de audio-apparaat / driver die Hauptwerk zal gebruiken zou zijn geselecteerd). op de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm, waarop u de audio-apparaat / driver die Hauptwerk zal gebruiken zou zijn geselecteerd). op de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm, waarop u de audio-apparaat / driver die Hauptwerk zal gebruiken zou zijn geselecteerd). 

Conceptueel, stroomt audio een pijp / rang door middel van beide van de twee schermen in de bovenstaande volgorde, te weten: 

Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm -> Audio mixer scherm

(... en dan naar de Algemene instellingen | Audioapparaat … scherm.) (... en dan naar de Algemene instellingen | Audioapparaat … scherm.) (... en dan naar de Algemene instellingen | Audioapparaat … scherm.) 

Er zijn acht onafhankelijke en complete sets van instellingen genaamde 'mixer presets' voor de audio mixer scherm, die kan worden gevonden en geconfigureerd via de linker bladeren Er zijn acht onafhankelijke en complete sets van instellingen genaamde 'mixer presets' voor de audio mixer scherm, die kan worden gevonden en geconfigureerd via de linker bladeren 

lijst: 
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U kunt kiezen welke van de acht mixer presets moet gelden voor elke individuele orgel via de Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset screen tab:U kunt kiezen welke van de acht mixer presets moet gelden voor elke individuele orgel via de Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset screen tab:U kunt kiezen welke van de acht mixer presets moet gelden voor elke individuele orgel via de Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset screen tab:

Dit kunt u verschillende audio routings en impuls respons reverb toepassen op verschillende organen. U kunt bijvoorbeeld het instellen van een vooraf ingestelde voor natte stereo organen, een andere Dit kunt u verschillende audio routings en impuls respons reverb toepassen op verschillende organen. U kunt bijvoorbeeld het instellen van een vooraf ingestelde voor natte stereo organen, een andere 

voor natte surround organen, en een andere voor droge organen (voor het toevoegen van impulse response reverb). (Voor het gemak als een orgaan wordt geplaatst, het mixerscherm ook aangegeven welke 

vooraf is geselecteerd voor de huidige orgel met een korte-cut toets te veranderen.)

Op de mixer scherm je gewoon nodig om de juiste audio-uitgang (apparaat) kanalen voor de desbetreffende 'master mix bussen' voor de mixer te selecteren waarnaar u gebruik wilt maken in Op de mixer scherm je gewoon nodig om de juiste audio-uitgang (apparaat) kanalen voor de desbetreffende 'master mix bussen' voor de mixer te selecteren waarnaar u gebruik wilt maken in 

de linker lijst wordt weergegeven: 
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... en reverbs voor hen optioneel te selecteren ( de ... gebruiken ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop). U kunt desgewenst andere reverbinstellingen op het scherm (nat / droog mengsel, nat ... en reverbs voor hen optioneel te selecteren ( de ... gebruiken ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop). U kunt desgewenst andere reverbinstellingen op het scherm (nat / droog mengsel, nat ... en reverbs voor hen optioneel te selecteren ( de ... gebruiken ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop). U kunt desgewenst andere reverbinstellingen op het scherm (nat / droog mengsel, nat ... en reverbs voor hen optioneel te selecteren ( de ... gebruiken ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop). U kunt desgewenst andere reverbinstellingen op het scherm (nat / droog mengsel, nat ... en reverbs voor hen optioneel te selecteren ( de ... gebruiken ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop). U kunt desgewenst andere reverbinstellingen op het scherm (nat / droog mengsel, nat 

niveau, pre-delay, fade-in / out) aanpassen aan de akoestische aanpassen.

Bijvoorbeeld, als u wilt een audio-mix te voeren naar een sub-woofer, dan voor de' ... Mstr mix bus 3 ... (sub-woofer) 'Bus (ingang in de linker browse lijst) de gewenste zender (s) op uw Bijvoorbeeld, als u wilt een audio-mix te voeren naar een sub-woofer, dan voor de' ... Mstr mix bus 3 ... (sub-woofer) 'Bus (ingang in de linker browse lijst) de gewenste zender (s) op uw Bijvoorbeeld, als u wilt een audio-mix te voeren naar een sub-woofer, dan voor de' ... Mstr mix bus 3 ... (sub-woofer) 'Bus (ingang in de linker browse lijst) de gewenste zender (s) op uw 

audio-interface met behulp van de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling in het paneel rechtsboven. Voor 2D-surround sound, zou je apparaat kanalen voor master mix audio-interface met behulp van de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling in het paneel rechtsboven. Voor 2D-surround sound, zou je apparaat kanalen voor master mix audio-interface met behulp van de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling in het paneel rechtsboven. Voor 2D-surround sound, zou je apparaat kanalen voor master mix audio-interface met behulp van de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling in het paneel rechtsboven. Voor 2D-surround sound, zou je apparaat kanalen voor master mix 

bussen 5 te selecteren ( voor 1 / main) en 7 ( achter 1 / main) en duidelijk de inrichting kanaalinstelling voor master mix bus 1 ( de standaard stereo output), en voor 3D surround je bussen 5 te selecteren ( voor 1 / main) en 7 ( achter 1 / main) en duidelijk de inrichting kanaalinstelling voor master mix bus 1 ( de standaard stereo output), en voor 3D surround je bussen 5 te selecteren ( voor 1 / main) en 7 ( achter 1 / main) en duidelijk de inrichting kanaalinstelling voor master mix bus 1 ( de standaard stereo output), en voor 3D surround je bussen 5 te selecteren ( voor 1 / main) en 7 ( achter 1 / main) en duidelijk de inrichting kanaalinstelling voor master mix bus 1 ( de standaard stereo output), en voor 3D surround je bussen 5 te selecteren ( voor 1 / main) en 7 ( achter 1 / main) en duidelijk de inrichting kanaalinstelling voor master mix bus 1 ( de standaard stereo output), en voor 3D surround je bussen 5 te selecteren ( voor 1 / main) en 7 ( achter 1 / main) en duidelijk de inrichting kanaalinstelling voor master mix bus 1 ( de standaard stereo output), en voor 3D surround je bussen 5 te selecteren ( voor 1 / main) en 7 ( achter 1 / main) en duidelijk de inrichting kanaalinstelling voor master mix bus 1 ( de standaard stereo output), en voor 3D surround je 

zou er ook voor kiezen apparaat kanalen voor master mix bussen 6 ( voorzijde 2 / hoger) en 8 ( 2 achter / boven).zou er ook voor kiezen apparaat kanalen voor master mix bussen 6 ( voorzijde 2 / hoger) en 8 ( 2 achter / boven).zou er ook voor kiezen apparaat kanalen voor master mix bussen 6 ( voorzijde 2 / hoger) en 8 ( 2 achter / boven).zou er ook voor kiezen apparaat kanalen voor master mix bussen 6 ( voorzijde 2 / hoger) en 8 ( 2 achter / boven).

Je kan ook te stellen ( schaal) het 'natheid' van een impuls respons reverbs u op het mengpaneel zou hebben toegepast over het algemeen, op een perorgan basis, via de nieuwe bekijken | Je kan ook te stellen ( schaal) het 'natheid' van een impuls respons reverbs u op het mengpaneel zou hebben toegepast over het algemeen, op een perorgan basis, via de nieuwe bekijken | Je kan ook te stellen ( schaal) het 'natheid' van een impuls respons reverbs u op het mengpaneel zou hebben toegepast over het algemeen, op een perorgan basis, via de nieuwe bekijken | Je kan ook te stellen ( schaal) het 'natheid' van een impuls respons reverbs u op het mengpaneel zou hebben toegepast over het algemeen, op een perorgan basis, via de nieuwe bekijken | Je kan ook te stellen ( schaal) het 'natheid' van een impuls respons reverbs u op het mengpaneel zou hebben toegepast over het algemeen, op een perorgan basis, via de nieuwe bekijken | Je kan ook te stellen ( schaal) het 'natheid' van een impuls respons reverbs u op het mengpaneel zou hebben toegepast over het algemeen, op een perorgan basis, via de nieuwe bekijken | Je kan ook te stellen ( schaal) het 'natheid' van een impuls respons reverbs u op het mengpaneel zou hebben toegepast over het algemeen, op een perorgan basis, via de nieuwe bekijken | Je kan ook te stellen ( schaal) het 'natheid' van een impuls respons reverbs u op het mengpaneel zou hebben toegepast over het algemeen, op een perorgan basis, via de nieuwe bekijken | 

Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen Controlepaneel:Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen Controlepaneel:
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Dit zorgt voor een zeer eenvoudige en snelle manier om knijpen galm vocht en / of galm uitschakelen op een per-orgaan basis. Als het bedieningspaneel natheid scalaire ingesteld op 0% een orgaan Dit zorgt voor een zeer eenvoudige en snelle manier om knijpen galm vocht en / of galm uitschakelen op een per-orgaan basis. Als het bedieningspaneel natheid scalaire ingesteld op 0% een orgaan Dit zorgt voor een zeer eenvoudige en snelle manier om knijpen galm vocht en / of galm uitschakelen op een per-orgaan basis. Als het bedieningspaneel natheid scalaire ingesteld op 0% een orgaan 

dan impulsresponsie galm verwerking volledig genegeerd voor dat orgaan (dus geen realtime CPU overhead uit te vermijden), en de uitgang van elke menginrichting bussen volledig 'droog' zijn ( zelfs als 

reverbs zijn toegewezen aan hen). (Zoals hierboven 'presets Mixer' kan ook worden gebruikt voor het opzetten verschillende galm voor verschillende organen.)

Voor surround / 3D-uitgang, dan gebruikt u de intonatie / panning scherm ' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ... 'Aanpassingen 'pan'( route / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, dan gebruikt u de intonatie / panning scherm ' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ... 'Aanpassingen 'pan'( route / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, dan gebruikt u de intonatie / panning scherm ' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ... 'Aanpassingen 'pan'( route / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, dan gebruikt u de intonatie / panning scherm ' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ... 'Aanpassingen 'pan'( route / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, dan gebruikt u de intonatie / panning scherm ' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ... 'Aanpassingen 'pan'( route / mix) gelederen 

/ leidingen onder de gewenste surround / 3D luidsprekerparen:

De audio uit voedingen die surround / 3D 'perspectieven' in de overeenkomstige ' Perspctv mix: ... 'Master Mix bussen van de audio mixer scherm: De audio uit voedingen die surround / 3D 'perspectieven' in de overeenkomstige ' Perspctv mix: ... 'Master Mix bussen van de audio mixer scherm: De audio uit voedingen die surround / 3D 'perspectieven' in de overeenkomstige ' Perspctv mix: ... 'Master Mix bussen van de audio mixer scherm: 

Bijvoorbeeld, voor het routeren van een of meer virtuele rangen geheel een 'achterste' surround paar luidsprekers, alles wat je zou moeten doen is om selecteer de rang (s) op de intonatie / Bijvoorbeeld, voor het routeren van een of meer virtuele rangen geheel een 'achterste' surround paar luidsprekers, alles wat je zou moeten doen is om selecteer de rang (s) op de intonatie / Bijvoorbeeld, voor het routeren van een of meer virtuele rangen geheel een 'achterste' surround paar luidsprekers, alles wat je zou moeten doen is om selecteer de rang (s) op de intonatie / Bijvoorbeeld, voor het routeren van een of meer virtuele rangen geheel een 'achterste' surround paar luidsprekers, alles wat je zou moeten doen is om selecteer de rang (s) op de intonatie / Bijvoorbeeld, voor het routeren van een of meer virtuele rangen geheel een 'achterste' surround paar luidsprekers, alles wat je zou moeten doen is om selecteer de rang (s) op de intonatie / Bijvoorbeeld, voor het routeren van een of meer virtuele rangen geheel een 'achterste' surround paar luidsprekers, alles wat je zou moeten doen is om selecteer de rang (s) op de intonatie / 

panning scherm (u kunt meerdere rijen tegelijk selecteren, te veranderen hun gelijktijdig routing), vervolgens: panning scherm (u kunt meerdere rijen tegelijk selecteren, te veranderen hun gelijktijdig routing), vervolgens: 

1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 

van de pipe aanpassing's schuiven tot 0% ( in plaats van standaard de aanpassing van een 100%, omdat alle rangen volledig worden naar de 'front' standaard), en: van de pipe aanpassing's schuiven tot 0% ( in plaats van standaard de aanpassing van een 100%, omdat alle rangen volledig worden naar de 'front' standaard), en: van de pipe aanpassing's schuiven tot 0% ( in plaats van standaard de aanpassing van een 100%, omdat alle rangen volledig worden naar de 'front' standaard), en: van de pipe aanpassing's schuiven tot 0% ( in plaats van standaard de aanpassing van een 100%, omdat alle rangen volledig worden naar de 'front' standaard), en: 

2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, vervolgens gebruik maken van de 'MSTR' slider naar set all 

van de aanpassing's buis schuiven tot 100% ( in plaats van standaard 0% aanpassing's). van de aanpassing's buis schuiven tot 100% ( in plaats van standaard 0% aanpassing's). van de aanpassing's buis schuiven tot 100% ( in plaats van standaard 0% aanpassing's). van de aanpassing's buis schuiven tot 100% ( in plaats van standaard 0% aanpassing's). 

De waarden hoeven niet volledig 100% of 0% bedragen; tussenliggende waarden kunnen worden gebruikt om positie rangen / leidingen virtueel 'tussen' de betreffende luidsprekers. Je zou eventueel daarna 

ook spraak elke rang / pijp afzonderlijk voor de perspectieven (surround / 3D-luidsprekers), via de bijbehorende ' Output persp 1/2/34 ... 'Aanpassingen, misschien wel het maken van de buis lichter in de voorste ook spraak elke rang / pijp afzonderlijk voor de perspectieven (surround / 3D-luidsprekers), via de bijbehorende ' Output persp 1/2/34 ... 'Aanpassingen, misschien wel het maken van de buis lichter in de voorste ook spraak elke rang / pijp afzonderlijk voor de perspectieven (surround / 3D-luidsprekers), via de bijbehorende ' Output persp 1/2/34 ... 'Aanpassingen, misschien wel het maken van de buis lichter in de voorste 

luidsprekers dan in de achterste (bijvoorbeeld). 
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Ook de ' Output persp 1/2/3/4 ...: vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger) 'Uiten aanpassingen mogelijk real-time, peroutput-perspectief, vrijgeven van de staart inkorting, die kunnen Ook de ' Output persp 1/2/3/4 ...: vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger) 'Uiten aanpassingen mogelijk real-time, peroutput-perspectief, vrijgeven van de staart inkorting, die kunnen Ook de ' Output persp 1/2/3/4 ...: vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger) 'Uiten aanpassingen mogelijk real-time, peroutput-perspectief, vrijgeven van de staart inkorting, die kunnen 

helpen om een natte sample reeks te maken lijkt een beetje 'droger' dan het geval zou normaal gesproken uit: 

(Merk op dat je nodig hebt om het even welke aangehouden noten triggeren om veranderingen te horen, en die real-time release inkorting niet save geen geheugen.) Het gebruik ervan kon je, bijvoorbeeld, 

verkorten de release staarten voor de buis voor een voorste paar surround luidsprekers (met behulp van ' Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... ') Maar laat de release staarten un-verkort verkorten de release staarten voor de buis voor een voorste paar surround luidsprekers (met behulp van ' Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... ') Maar laat de release staarten un-verkort verkorten de release staarten voor de buis voor een voorste paar surround luidsprekers (met behulp van ' Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... ') Maar laat de release staarten un-verkort 

voor een achterste paar surround luidsprekers (met behulp van' Persp uitgang 3 (achter 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... '). Het zou dan gelijktijdig geluid door beide luidsprekers voor en achter met voor een achterste paar surround luidsprekers (met behulp van' Persp uitgang 3 (achter 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... '). Het zou dan gelijktijdig geluid door beide luidsprekers voor en achter met voor een achterste paar surround luidsprekers (met behulp van' Persp uitgang 3 (achter 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... '). Het zou dan gelijktijdig geluid door beide luidsprekers voor en achter met 

verschillende lengtes van de release staarten, waardoor het lijkt 'droger' van de voorkant dan aan de achterkant.

Dat is het! Dat is alles wat u hoeft te doen om Hauptwerk te gebruiken voor een van de gevallen bedoeld in dit hoofdstuk, dat wil zeggen voor het toevoegen van de totale reverbs, en / of voor de surround / 3D-geluid, en / of voor 

het verzenden van mixed-down stereo-feeds aan sub-woofers , hoofdtelefoons, reverb luidsprekers, of voor het opnemen.

Voorbeeld 1: basisstereolaag uitgang, eventueel vermeerderd met een sub-woofer, eventueel onder dezelfde toegevoegde nagalm voor alle organen (die kan 

worden overgeslagen, of de vochtigheid ingesteld op een per-orgaan basis) 

(De volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat uw audio-configuratie en de rang routering instellingen zijn op hun standaardwaarden in eerste instantie, maar als ze niet, dan kun je optioneel resetten ze terug 

naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt 

respectievelijk). 

Laten we zeggen dat u een verscheidenheid van organen (sample sets) te gebruiken, waaronder: 

• 'Wet' organen (die zijn opgenomen in real galmende akoestiek), waar u niet wilt impuls respons reverb toe te voegen. 

• 'Dry' of 'semi-droge' organen (die met weinig of geen galm opgenomen in de monsters), waaraan u een algemene impuls respons reverb toe te voegen, en dat je tevreden bent met 

dezelfde reverb gebruiken voor elk van hen , maar misschien variëren van de 'wetness' (scherptediepte nagalm toegepast) op een per-orgaan basis. 

... en dat je wilt een eenvoudige stereo audio-uitgang gebruiken in elk geval, misschien met een extra mono sub-woofer gevoed als een mix-down. We kunnen allemaal van dat het gebruik van slechts een enkele mixer preset 

doen, dus we zullen gebruiken mixer ingesteld 1 (dit is de standaard), voor de eenvoud. (Als u alleen gebruik maken van natte organen en / of niet reverb wilt toevoegen, dan slaat u de stappen die betrekking hebben op het 

selecteren / instellen reverb.)

[Voorbeeld verder op de volgende pagina.] 
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First (indien van toepassing) ervoor zorgen dat je de impuls respons hebt geïnstalleerd reverb die u wilt gebruiken via ' bestand | Installeer ... 'In Hauptwerk: First (indien van toepassing) ervoor zorgen dat je de impuls respons hebt geïnstalleerd reverb die u wilt gebruiken via ' bestand | Installeer ... 'In Hauptwerk: First (indien van toepassing) ervoor zorgen dat je de impuls respons hebt geïnstalleerd reverb die u wilt gebruiken via ' bestand | Installeer ... 'In Hauptwerk: 

Laad een van uw volledig droog (in tegenstelling tot semi-droge) organen. 

Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:

• MXR prst 1: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname)'.

In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw belangrijkste stereo paar In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw belangrijkste stereo paar In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw belangrijkste stereo paar 

luidsprekers. 

Maak dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw belangrijkste stereo Maak dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw belangrijkste stereo Maak dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw belangrijkste stereo 

speakers: 

Als u ook wilt een mono sub-woofer (die is aangesloten op een aparte audio-apparaat kanaal) gebruikt, dan nu selecteert u de volgende vermelding in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 3 'Stereo mix 3 (sub-woofer)'.

... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. Maak dan gebruik van de ' Impulse ... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. Maak dan gebruik van de ' Impulse ... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. Maak dan gebruik van de ' Impulse ... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. Maak dan gebruik van de ' Impulse 

reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw sub-woofer. (U kunt dezelfde reverb reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw sub-woofer. (U kunt dezelfde reverb 

te gebruiken als voor de belangrijkste stereo-uitgang, als je wilt.)

Als u het orgel spelen (met enkele stopt getrokken, natuurlijk), moet je nu horen dat het de bedoeling reverb voor uw belangrijkste stereo paar luidsprekers (en ook de beoogde reverb voor uw 

sub-woofer, indien van toepassing). Als u wilt, kunt u fine-tunen van de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (sen) op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening sub-woofer, indien van toepassing). Als u wilt, kunt u fine-tunen van de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (sen) op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening sub-woofer, indien van toepassing). Als u wilt, kunt u fine-tunen van de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (sen) op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening 

mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen (aangezien de audio mixer op de Algemene instellingen menu, en aangezien we met behulp van dezelfde mixer ingesteld voor alle mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen (aangezien de audio mixer op de Algemene instellingen menu, en aangezien we met behulp van dezelfde mixer ingesteld voor alle mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen (aangezien de audio mixer op de Algemene instellingen menu, en aangezien we met behulp van dezelfde mixer ingesteld voor alle 

organen). 

OK het mixerscherm. 
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Met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen (schaal) van de reverb Met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen (schaal) van de reverb Met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen (schaal) van de reverb 

'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Slider: 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Slider: 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Slider: 

Als het bedieningspaneel natheid scalaire ingesteld op 0% een orgaan dan impulsresponsie galm verwerking volledig genegeerd voor dat orgaan (dus realtime-CPU kosten ervan 

vermijden), en de uitgang van elke menginrichting bussen volledig 'droog '(zelfs als reverbs aan hen zijn toegewezen). 

Laad alle andere organen die u kan hebben en gebruik maken van de audio-instellingen van het bedieningspaneel om hun reverb nattigheid (of uitschakelen reverb volledig) aanpassen, door het aanpassen van de ' Mixer Laad alle andere organen die u kan hebben en gebruik maken van de audio-instellingen van het bedieningspaneel om hun reverb nattigheid (of uitschakelen reverb volledig) aanpassen, door het aanpassen van de ' Mixer 

impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. Bijvoorbeeld, wilt u misschien de schuifknop op 0% voor natte organen, laat het op 100% voor de volledig droge organen, en zet deze ergens tussen voor semi-droge impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. Bijvoorbeeld, wilt u misschien de schuifknop op 0% voor natte organen, laat het op 100% voor de volledig droge organen, en zet deze ergens tussen voor semi-droge 

organen.

Voorbeeld 2: surround / 3D geluid, eventueel vermeerderd met een sub-woofer, eventueel onder dezelfde toegevoegde nagalm voor alle organen (die 

kan worden overgeslagen, of de vochtigheid ingesteld op een per-orgaan basis) 

(De volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat uw audio-configuratie en de rang routering instellingen zijn op hun standaardwaarden in eerste instantie, maar als ze niet, dan kun je optioneel resetten ze terug 

naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt 

respectievelijk). 

Laten we zeggen dat u een verscheidenheid van organen (sample sets) te gebruiken, waaronder: 

• 'Wet' organen (die zijn opgenomen in real galmende akoestiek), waar u niet wilt impuls respons reverb toe te voegen. 

• 'Dry' of 'semi-droge' organen (die met weinig of geen galm opgenomen in de monsters), waaraan u een algemene impuls respons reverb toe te voegen, en dat je tevreden bent met 

dezelfde reverb gebruiken voor elk van hen , maar misschien variëren van de 'wetness' (scherptediepte nagalm toegepast) op een per-orgaan basis. 

... en dat u twee paar luidsprekers (een voorste paar en een achterste paar) voor surround sound-uitgang, of vier paar luidsprekers (hoofd-front, upper-front, main-achter, upper-achter paren) te gebruiken voor 3D 

geluid, voor alle bovengenoemde typen organen, eventueel met een extra mono subwoofer toegevoerd als een mengsel beneden. We kunnen allemaal van dat het gebruik van slechts een enkele mixer preset doen, 

dus we zullen gebruiken mixer ingesteld 1 (dit is de standaard), voor de eenvoud. (Als u alleen gebruik maken van natte organen en / of niet reverb wilt toevoegen, dan slaat u de stappen die betrekking hebben op het 

selecteren / instellen reverb.)

First (indien van toepassing) ervoor zorgen dat je de impuls respons hebt geïnstalleerd reverb die u wilt gebruiken via ' bestand | Installeer ... 'In Hauptwerk: First (indien van toepassing) ervoor zorgen dat je de impuls respons hebt geïnstalleerd reverb die u wilt gebruiken via ' bestand | Installeer ... 'In Hauptwerk: First (indien van toepassing) ervoor zorgen dat je de impuls respons hebt geïnstalleerd reverb die u wilt gebruiken via ' bestand | Installeer ... 'In Hauptwerk: 

Laad een van uw volledig droog (in tegenstelling tot semi-droge) organen. 

Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:

• MXR prst 1: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname)'.

[Voorbeeld verder op de volgende pagina.] 
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In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> ': In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> ': In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> ': In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> ': In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> ': 

Selecteer nu in plaats daarvan de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 5 'Perspctv mix: outp persp 1 (voor 1 / main)'.

In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw belangrijkste front stereo paar luidsprekers. Maak In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw belangrijkste front stereo paar luidsprekers. Maak In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw belangrijkste front stereo paar luidsprekers. Maak 

dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw 

belangrijkste front stereo paar luidsprekers: 
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Selecteer nu in plaats daarvan de volgende mixer bus in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 7 'Perspctv mix: outp persp 3 (achter 1 / main).

In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw belangrijkste achterste stereo paar luidsprekers. Maak In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw belangrijkste achterste stereo paar luidsprekers. Maak In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw belangrijkste achterste stereo paar luidsprekers. Maak 

dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw belangrijkste dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw belangrijkste dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken (voor droge / semi-droge organen) te selecteren, indien van toepassing, voor uw belangrijkste 

achterste stereo paar luidsprekers. (U kunt dezelfde reverb te gebruiken als voor de belangrijkste front stereo-uitgang, als je wilt.)

Ook Als u wilt volledige 3D-geluid te gebruiken, dan selecteert u ook de bijbehorende apparaat kanalen voor uw front-upper en achter-upper luidsprekerparen voor de volgende twee 

bussen respectievelijk, en optioneel reverbs voor hen ook kiezen voor: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 6 'Perspctv mix: outp persp 2 (voor 2 / hoger) '. MXR prst 1: Mstr mix bus 6 'Perspctv mix: outp persp 2 (voor 2 / hoger) '. 

• MXR prst 1: Mstr mix Bus 8 'Perspctv mix: outp persp 4 (achter 2 / hoger) '. MXR prst 1: Mstr mix Bus 8 'Perspctv mix: outp persp 4 (achter 2 / hoger) '. 

Als u ook een mono subwoofer gebruiken (die is verbonden met een afzonderlijke audioapparaat kanaal), selecteert ook het bijbehorende apparaat kanaal voor het voor de volgende mixer bus 

en selecteer eventueel een nagalm daarvoor: 

• MXR preset 1: Mstr mix bus 3'Stereo mix 3 (subwoofer).

OK het mixerscherm. 

Nu op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van de relevante ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek Nu op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van de relevante ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek Nu op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van de relevante ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek Nu op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van de relevante ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek Nu op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van de relevante ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek 

van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van virtuele gelederen van het orgel naar wens / tussen de overeenkomstige paren van surround / van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van virtuele gelederen van het orgel naar wens / tussen de overeenkomstige paren van surround / van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van virtuele gelederen van het orgel naar wens / tussen de overeenkomstige paren van surround / 

3D-luidsprekers: 

Bijvoorbeeld, voor het routeren van een of meer virtuele rangen geheel aan een 'achterste' surround set luidsprekers, alles wat je zou moeten doen is aan de rang (s) op de intonatie selecteren / 

panning scherm (u kunt meerdere rijen tegelijk selecteren , om hun instellingen te wijzigen / gelijktijdig routing), dan: 

1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 

buis schuiven aanpassing tot 0% (in plaats van standaard van 100% de aanpassing, aangezien alle lagen zijn volledig gerouteerd naar de 'voorkant' standaard), en: 

2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 

buis schuiven aanpassing tot 100% (in plaats van standaard van 0% aanpassing's). 

De waarden hoeven niet volledig 100% of 0% bedragen; tussenliggende waarden kunnen worden gebruikt om positie rangen / leidingen virtueel 'tussen' de betreffende luidsprekers.

[Voorbeeld verder op de volgende pagina.] 
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Als u het orgel spelen (met enkele stopt getrokken, natuurlijk), moet je nu horen dat het de beoogde reverb (s) voor uw surround / 3D stereo paar luidsprekers (en ook de beoogde reverb voor uw 

sub-woofer, indien van toepassing). Als u wilt, kunt u fine-tunen van de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (sen) op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening sub-woofer, indien van toepassing). Als u wilt, kunt u fine-tunen van de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (sen) op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening sub-woofer, indien van toepassing). Als u wilt, kunt u fine-tunen van de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (sen) op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening 

mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen (aangezien de audio mixer op de Algemene instellingen menu, en aangezien we met behulp van dezelfde mixer ingesteld voor alle mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen (aangezien de audio mixer op de Algemene instellingen menu, en aangezien we met behulp van dezelfde mixer ingesteld voor alle mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen (aangezien de audio mixer op de Algemene instellingen menu, en aangezien we met behulp van dezelfde mixer ingesteld voor alle 

organen). 

Met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen (schaal) van de reverb Met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen (schaal) van de reverb Met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen (schaal) van de reverb 

'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Slider: 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Slider: 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Slider: 

Als het bedieningspaneel natheid scalaire ingesteld op 0% een orgaan dan impulsresponsie galm verwerking volledig genegeerd voor dat orgaan (dus realtime-CPU kosten ervan 

vermijden), en de uitgang van elke menginrichting bussen volledig 'droog '(zelfs als reverbs aan hen zijn toegewezen). 

Laad alle andere organen die u kan hebben en, op dezelfde manier, 'pan' hun gelederen zoals gewenst, en het gebruik van de audio-instellingen van het bedieningspaneel om hun reverb nattigheid tweaken (of 

uitschakelen reverb volledig) indien gewenst, door het aanpassen van de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. Bijvoorbeeld, wilt u misschien de schuifknop op 0% voor natte organen, laat het op uitschakelen reverb volledig) indien gewenst, door het aanpassen van de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. Bijvoorbeeld, wilt u misschien de schuifknop op 0% voor natte organen, laat het op uitschakelen reverb volledig) indien gewenst, door het aanpassen van de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. Bijvoorbeeld, wilt u misschien de schuifknop op 0% voor natte organen, laat het op 

100% voor de volledig droge organen, en zet deze ergens tussen voor semi-droge organen.
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Voorbeeld 3: basisstereolaag uitgang, eventueel vermeerderd met een sub-woofer, met toegevoegde nagalm voor droge organen, maar niet te nat organen en andere 

toegevoegde galm voor 'halfdroge' organen 

(De volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat uw audio-configuratie en de rang routering instellingen zijn op hun standaardwaarden in eerste instantie, maar als ze niet, dan kun je optioneel resetten ze terug 

naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt 

respectievelijk). 

Laten we zeggen dat je drie soorten organen (sample sets) te gebruiken: 

1. 'Wet' organen (die zijn opgenomen in real galmende akoestiek), waar u niet wilt impuls respons reverb toe te voegen. 

2. 'Dry' organen (die met geen reverb opgenomen in de monsters), waaraan u wilt een totale impulsresponsie reverb toe te voegen. 

3. 'Semi-droog' organen (die met slechts een beetje galm in hun monsters), waaraan u wilt een andere impuls respons reverb toe te voegen. 

... en dat je wilt een eenvoudige stereo audio-uitgang gebruiken in elk geval, misschien met een extra mono sub-woofer gevoed als een mix-down. We zetten de eerste drie van de acht mixer voorinstellingen 

voor de overeenkomstige types orgaan hierboven, namelijk mixer preset 1 voor natte organen, mixer ingesteld 2 voor droge organen, en mixer preset 3 voor halfdroge. (Organen standaard voor het gebruik van 

mixer preset 1, wanneer ze voor het eerst zijn geladen, dus het is waarschijnlijk zinvol om dat vooraf voor organen die niet hoeven impuls respons reverb gebruiken.)

First (indien van toepassing) ervoor zorgen dat je elke impuls respons reverbs die u wilt gebruiken via hebt geïnstalleerd ' bestand | Installeer ... 'In Hauptwerk: First (indien van toepassing) ervoor zorgen dat je elke impuls respons reverbs die u wilt gebruiken via hebt geïnstalleerd ' bestand | Installeer ... 'In Hauptwerk: First (indien van toepassing) ervoor zorgen dat je elke impuls respons reverbs die u wilt gebruiken via hebt geïnstalleerd ' bestand | Installeer ... 'In Hauptwerk: 

Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Markeer alle drie van de volgende vermeldingen (mixer bussen) tegelijkertijd in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Markeer alle drie van de volgende vermeldingen (mixer bussen) tegelijkertijd in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Markeer alle drie van de volgende vermeldingen (mixer bussen) tegelijkertijd in de linker lijst wordt weergegeven:

• MXR prst 1: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname)'.

• MXR prst 2: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname)'.

• MXR prst 3: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname)'.

(Je kunt gebruiken Cmd + klik MacOS, of SHIFT + klik op Windows op meerdere binnenkomsten samen te markeren.) (Je kunt gebruiken Cmd + klik MacOS, of SHIFT + klik op Windows op meerdere binnenkomsten samen te markeren.) (Je kunt gebruiken Cmd + klik MacOS, of SHIFT + klik op Windows op meerdere binnenkomsten samen te markeren.) (Je kunt gebruiken Cmd + klik MacOS, of SHIFT + klik op Windows op meerdere binnenkomsten samen te markeren.) (Je kunt gebruiken Cmd + klik MacOS, of SHIFT + klik op Windows op meerdere binnenkomsten samen te markeren.) 

In de rechtse ruit, zetten hun ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audiokanalen apparaat dat u wilt gebruiken voor uw belangrijkste stereo paar In de rechtse ruit, zetten hun ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audiokanalen apparaat dat u wilt gebruiken voor uw belangrijkste stereo paar In de rechtse ruit, zetten hun ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audiokanalen apparaat dat u wilt gebruiken voor uw belangrijkste stereo paar 

luidsprekers: 
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Als u ook wilt een mono sub-woofer (die is aangesloten op een aparte audio-apparaat kanaal) gebruikt, dan nu in plaats markeert alle drie van de volgende vermeldingen tegelijkertijd in de 

linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 3 'Stereo mix 3 (sub-woofer)'.

• MXR prst 2: Mstr mix bus 3 'Stereo mix 3 (sub-woofer)'.

• MXR prst 3: Mstr mix bus 3 'Stereo mix 3 (sub-woofer)'.

... en in het rechter paneel, zetten hun ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling naar welke mono-kanaals audio-apparaat dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer: ... en in het rechter paneel, zetten hun ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling naar welke mono-kanaals audio-apparaat dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer: ... en in het rechter paneel, zetten hun ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling naar welke mono-kanaals audio-apparaat dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer: 

Selecteer nu alleen de ' MXR prst 2: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb te selecteren die u wilt Selecteer nu alleen de ' MXR prst 2: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb te selecteren die u wilt Selecteer nu alleen de ' MXR prst 2: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb te selecteren die u wilt Selecteer nu alleen de ' MXR prst 2: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb te selecteren die u wilt Selecteer nu alleen de ' MXR prst 2: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb te selecteren die u wilt 

gebruiken voor de mixer ingesteld 2 (dat wil zeggen voor droge organen) voor uw belangrijkste stereo speakers: 

Als u een sub-woofer te gebruiken, doe dan ook naar de reverb die u wilt gebruiken voor uw sub-woofer voor droge organen te selecteren, dit keer voor de ' MXR prst 2: Mstr mix bus 3 ... (sub-woofer) 'Mixer Als u een sub-woofer te gebruiken, doe dan ook naar de reverb die u wilt gebruiken voor uw sub-woofer voor droge organen te selecteren, dit keer voor de ' MXR prst 2: Mstr mix bus 3 ... (sub-woofer) 'Mixer Als u een sub-woofer te gebruiken, doe dan ook naar de reverb die u wilt gebruiken voor uw sub-woofer voor droge organen te selecteren, dit keer voor de ' MXR prst 2: Mstr mix bus 3 ... (sub-woofer) 'Mixer 

bus. 

[Voorbeeld verder op de volgende pagina.] 
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Selecteer op dezelfde manier nu alleen de ' MXR prst 3: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt Selecteer op dezelfde manier nu alleen de ' MXR prst 3: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt Selecteer op dezelfde manier nu alleen de ' MXR prst 3: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt Selecteer op dezelfde manier nu alleen de ' MXR prst 3: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt Selecteer op dezelfde manier nu alleen de ' MXR prst 3: Mstr mix bus 1 ... (main / opname) 'Mixer bus, en gebruik maken van de' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt 

gebruiken voor mixer preset 3 (dat wil zeggen voor semi-droge organen) voor uw belangrijkste stereo luidsprekers te selecteren. Als u een sub-woofer te gebruiken, doe dan ook naar de reverb die u wilt 

gebruiken voor uw sub-woofer voor semi-droge organen te selecteren, dit keer voor de ' MXR prst 3: Mstr mix bus 3 ... (sub-woofer) 'Mixer bus. gebruiken voor uw sub-woofer voor semi-droge organen te selecteren, dit keer voor de ' MXR prst 3: Mstr mix bus 3 ... (sub-woofer) 'Mixer bus. gebruiken voor uw sub-woofer voor semi-droge organen te selecteren, dit keer voor de ' MXR prst 3: Mstr mix bus 3 ... (sub-woofer) 'Mixer bus. 

OK het mixerscherm. 

Laad een van uw 'droge' organen, ga dan naar het Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, selecteert u de 'Audio mixer preset 'Tab, en de instelling te wijzigen om mixer preset 2, vervolgens op OK op Laad een van uw 'droge' organen, ga dan naar het Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, selecteert u de 'Audio mixer preset 'Tab, en de instelling te wijzigen om mixer preset 2, vervolgens op OK op Laad een van uw 'droge' organen, ga dan naar het Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, selecteert u de 'Audio mixer preset 'Tab, en de instelling te wijzigen om mixer preset 2, vervolgens op OK op Laad een van uw 'droge' organen, ga dan naar het Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, selecteert u de 'Audio mixer preset 'Tab, en de instelling te wijzigen om mixer preset 2, vervolgens op OK op Laad een van uw 'droge' organen, ga dan naar het Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, selecteert u de 'Audio mixer preset 'Tab, en de instelling te wijzigen om mixer preset 2, vervolgens op OK op 

het scherm: 

Als u het orgel spelen (met enkele stopt getrokken, natuurlijk), moet je nu horen dat het de bedoeling reverb voor uw belangrijkste stereo paar luidsprekers (en ook de beoogde reverb voor uw 

sub-woofer, indien van toepassing). Als u wilt, kunt u fine-tunen van de reverb instellingen via mixer ingesteld 2 relevant mixer bus (sen) op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er sub-woofer, indien van toepassing). Als u wilt, kunt u fine-tunen van de reverb instellingen via mixer ingesteld 2 relevant mixer bus (sen) op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er sub-woofer, indien van toepassing). Als u wilt, kunt u fine-tunen van de reverb instellingen via mixer ingesteld 2 relevant mixer bus (sen) op de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er 

rekening mee dat eventuele wijzigingen die u in mixer ingesteld 2's mixer bussen zullen van invloed op alle organen die u hebt ingesteld te gebruiken mixer ingesteld 2 (aangezien de audio mixer op de Algemene rekening mee dat eventuele wijzigingen die u in mixer ingesteld 2's mixer bussen zullen van invloed op alle organen die u hebt ingesteld te gebruiken mixer ingesteld 2 (aangezien de audio mixer op de Algemene 

instellingen menu). instellingen menu). 

Met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen (schaal) van de reverb Met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen (schaal) van de reverb Met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen (schaal) van de reverb 

'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Slider: 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Slider: 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Slider: 

Laad een ander 'droge' organen die u kan hebben en zet ze te gebruiken mixer ingesteld 2 ook, en hetzelfde doen voor uw 'halfdroge' organen, in plaats ze in te stellen gebruiken mixer ingesteld 3 (en tweaken 

mixer preset 3's reverb-instellingen op de audio mixerscherm indien gewenst). U kunt eventueel gebruik maken van de audio-instellingen van het bedieningspaneel om hun reverb nattigheid (of uitschakelen 

reverb volledig) aanpassen, door het aanpassen van de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. reverb volledig) aanpassen, door het aanpassen van de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. reverb volledig) aanpassen, door het aanpassen van de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. 
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Voorbeeld 4: surround / 3D geluid, eventueel vermeerderd met een sub-woofer, met toegevoegde nagalm voor droge organen, maar niet te nat organen en 

andere toegevoegde galm voor 'halfdroge' organen 

Voor surround / 3D-geluid, zou je precies volgen dezelfde stappen als in het vorige voorbeeld, behalve dat op de mixer scherm zou je: 

• Stel de audiokanalen apparaat '< geen> ' voor de ' MXR prst <n>: Mstr mix bus 1 ... (main / opname)' mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. Stel de audiokanalen apparaat '< geen> ' voor de ' MXR prst <n>: Mstr mix bus 1 ... (main / opname)' mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. Stel de audiokanalen apparaat '< geen> ' voor de ' MXR prst <n>: Mstr mix bus 1 ... (main / opname)' mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. Stel de audiokanalen apparaat '< geen> ' voor de ' MXR prst <n>: Mstr mix bus 1 ... (main / opname)' mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. Stel de audiokanalen apparaat '< geen> ' voor de ' MXR prst <n>: Mstr mix bus 1 ... (main / opname)' mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. 

... en: 

• Selecteer de audiokanalen apparaat dat u gebruikt voor uw belangrijkste surround / 3D stereobeeld vooraan pair voor de “ MXR prst <n>: Mstr mix bus 5 'Perspctv mix: outp Selecteer de audiokanalen apparaat dat u gebruikt voor uw belangrijkste surround / 3D stereobeeld vooraan pair voor de “ MXR prst <n>: Mstr mix bus 5 'Perspctv mix: outp 

persp 1 (voor 1 / main) '” mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. persp 1 (voor 1 / main) '” mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. persp 1 (voor 1 / main) '” mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. 

• Hetzelfde doen voor de audio-apparaat kanalen die u gebruikt voor uw belangrijkste surround / 3D achter stereo pair voor de “ MXR prst <n>: Mstr mix bus 7 'Perspctv mix: outp Hetzelfde doen voor de audio-apparaat kanalen die u gebruikt voor uw belangrijkste surround / 3D achter stereo pair voor de “ MXR prst <n>: Mstr mix bus 7 'Perspctv mix: outp 

persp 3 (achter 1 / main) '” mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. persp 3 (achter 1 / main) '” mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. persp 3 (achter 1 / main) '” mixer bus voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. 

• Als u gebruik wilt gebruiken volledige 3D (met extra 'bovenwereld' paren van luidsprekers voor en achter), dan selecteert u ook de bijbehorende inrichting kanalen voor de “ MXR Als u gebruik wilt gebruiken volledige 3D (met extra 'bovenwereld' paren van luidsprekers voor en achter), dan selecteert u ook de bijbehorende inrichting kanalen voor de “ MXR 

prst <n>: Mstr mix bus 6 'Perspctv mix: outp persp 2 (voor 2 / hoger) '" en de " MXR prst <n>: Mstr mix Bus 8 'Perspctv mix: outp persp 4 (achter 2 / hoger) '” mixer bussen prst <n>: Mstr mix bus 6 'Perspctv mix: outp persp 2 (voor 2 / hoger) '" en de " MXR prst <n>: Mstr mix Bus 8 'Perspctv mix: outp persp 4 (achter 2 / hoger) '” mixer bussen prst <n>: Mstr mix bus 6 'Perspctv mix: outp persp 2 (voor 2 / hoger) '" en de " MXR prst <n>: Mstr mix Bus 8 'Perspctv mix: outp persp 4 (achter 2 / hoger) '” mixer bussen prst <n>: Mstr mix bus 6 'Perspctv mix: outp persp 2 (voor 2 / hoger) '" en de " MXR prst <n>: Mstr mix Bus 8 'Perspctv mix: outp persp 4 (achter 2 / hoger) '” mixer bussen prst <n>: Mstr mix bus 6 'Perspctv mix: outp persp 2 (voor 2 / hoger) '" en de " MXR prst <n>: Mstr mix Bus 8 'Perspctv mix: outp persp 4 (achter 2 / hoger) '” mixer bussen 

respectievelijk voor elk van de mixer presets <n> die u wilt gebruiken. 

... en: 

• Bij het selecteren van reverbs, selecteer ze voor de ' MXR prst <n>: Mstr mix bus ... Perspctv mix 'Bussen, in plaats van voor de' MXR prst <n>: Mstr mix bus 1 ... (main / Bij het selecteren van reverbs, selecteer ze voor de ' MXR prst <n>: Mstr mix bus ... Perspctv mix 'Bussen, in plaats van voor de' MXR prst <n>: Mstr mix bus 1 ... (main / Bij het selecteren van reverbs, selecteer ze voor de ' MXR prst <n>: Mstr mix bus ... Perspctv mix 'Bussen, in plaats van voor de' MXR prst <n>: Mstr mix bus 1 ... (main / Bij het selecteren van reverbs, selecteer ze voor de ' MXR prst <n>: Mstr mix bus ... Perspctv mix 'Bussen, in plaats van voor de' MXR prst <n>: Mstr mix bus 1 ... (main / 

opname)' mixer bussen. opname)' mixer bussen. 

... en met elk orgaan geladen: 

• Gebruik de ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm om 'pan' elk van virtuele gelederen van het Gebruik de ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm om 'pan' elk van virtuele gelederen van het Gebruik de ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm om 'pan' elk van virtuele gelederen van het Gebruik de ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm om 'pan' elk van virtuele gelederen van het Gebruik de ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm om 'pan' elk van virtuele gelederen van het 

orgel naar wens / tussen paren van surround / 3D-luidsprekers. (Let op dat u meerdere gelederen kunt selecteren in een keer op het / panning scherm uiten, om hun instellingen / 

wijzigen gelijktijdig routing.)
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Audio routing en impulse response reverb deel 2 (Advanced Edition): multi-channel audio, 

multi-channel virtuele akoestiek, en routing concepten voor geavanceerd gebruik 

Wij raden het lezen van het vorige hoofdstuk in zijn geheel, en dan ook het lezen van dit hoofdstuk in zijn geheel, en om, als u van plan om multi-kanaals audio-uitgang of meerkanaals 

virtuele akoestiek te gebruiken. Dit hoofdstuk behandelt hoe Hauptwerk audio routing werken en wordt gebruikt in grotere diepte.

Overzicht en belangrijke concepten voor geavanceerd gebruik 

In de volgende paragrafen gaan ervan uit dat uw audio-configuratie en de rang routering instellingen zijn op hun standaardwaarden in eerste instantie, maar als ze niet, dan kun je optioneel resetten ze terug naar 

hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | General configuratiewizard en Organ instellingen | Organ configuratiewizard respectievelijk. hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | General configuratiewizard en Organ instellingen | Organ configuratiewizard respectievelijk. hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | General configuratiewizard en Organ instellingen | Organ configuratiewizard respectievelijk. hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | General configuratiewizard en Organ instellingen | Organ configuratiewizard respectievelijk. hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | General configuratiewizard en Organ instellingen | Organ configuratiewizard respectievelijk. 

Om de audio-instellingen Hauptwerk en hun core concepten te illustreren, beginnen met het laden van de St. Anne's orgel (want dat is meegeleverd met Hauptwerk). Open nu al de 

volgende schermen en te positioneren zodat ze elkaar niet overlappen (als je voldoende ruimte hebt):

1. Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning.1. Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning.

2. Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing naar audio mixer bus groepen.2. Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing naar audio mixer bus groepen.

3. Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen.3. Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen.

4. Algemene instellingen | Audio mixer.4. Algemene instellingen | Audio mixer.

Dit zijn de vier schermen die volledig bepalen hoe de audio wordt gerouteerd binnen Hauptwerk (in aanvulling op de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm, waarop u de Dit zijn de vier schermen die volledig bepalen hoe de audio wordt gerouteerd binnen Hauptwerk (in aanvulling op de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm, waarop u de Dit zijn de vier schermen die volledig bepalen hoe de audio wordt gerouteerd binnen Hauptwerk (in aanvulling op de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm, waarop u de 

audio-apparaat / driver die Hauptwerk zal gebruiken zou zijn geselecteerd). (In het vorige hoofdstuk genegeerd we schermen 2 en 3 voor de eenvoud, aangezien hun standaardwaarden juist voor 

wat we nodig zijn.)

Al het bovenstaande vier schermen kunnen openen en gebruiken op hetzelfde moment, zodat je meteen kunt zien hoe alle instellingen wijzigingen die zijn aangebracht op een scherm van invloed op 

andere, en de instellingen wijzigingen die u op hen zal van kracht worden (bijna) onmiddellijk, live. De laatste drie van de bovenstaande vier schermen tonen ook real-time visuele feedback via hun 

virtuele activiteit LEDs onderaan hun linker zijden, weer zo dat het gemakkelijk is om te zien wat er wordt geleid, waar, als je speelt of instellingen te wijzigen.

Er zijn gemak knoppen op de laatste drie van de bovenstaande vier schermen om de anderen te openen en, zoals altijd, de hulp op het scherm op elk van de schermen geeft gedetailleerde informatie over 

het gebruik hints. De audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen ... | Audio mixer, routing en intonatie / panning instellingen) heeft ook het gemak knoppen het gebruik hints. De audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen ... | Audio mixer, routing en intonatie / panning instellingen) heeft ook het gemak knoppen het gebruik hints. De audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen ... | Audio mixer, routing en intonatie / panning instellingen) heeft ook het gemak knoppen 

om de schermen te openen. 

Ook zijn alle vier van de bovenstaande schermen kunt multi-selectie (u kunt meerdere items tegelijk selecteren), zodat u de instellingen snel voor meerdere objecten tegelijk te wijzigen. 

Conceptueel, stroomt audio een pijp / rank is door alle vier van de bovenstaande schermen in de bovenstaande volgorde, te weten: 

Rank intonatie / panning -> Rank routing naar audio mixer bus groepen -> Audio mixer bus groepen -> Audio mixer

(... en dan naar de Algemene instellingen | Audioapparaat … scherm.) (... en dan naar de Algemene instellingen | Audioapparaat … scherm.) (... en dan naar de Algemene instellingen | Audioapparaat … scherm.) 

Met getrokken één stop, spelen verschillende noten en kijk hoe de virtuele activiteit LED's knipperen onderaan de linker zijkant van de (laatste drie) schermen om te zien hoe leidingen 

worden geleid als je speelt, en als u de instellingen op de schermen te wijzigen. (Merk op dat de activiteit LED's op de Rank Routing ... en Audio Mixer Bus Groepen schermen alleen worden geleid als je speelt, en als u de instellingen op de schermen te wijzigen. (Merk op dat de activiteit LED's op de Rank Routing ... en Audio Mixer Bus Groepen schermen alleen worden geleid als je speelt, en als u de instellingen op de schermen te wijzigen. (Merk op dat de activiteit LED's op de Rank Routing ... en Audio Mixer Bus Groepen schermen alleen worden geleid als je speelt, en als u de instellingen op de schermen te wijzigen. (Merk op dat de activiteit LED's op de Rank Routing ... en Audio Mixer Bus Groepen schermen alleen worden geleid als je speelt, en als u de instellingen op de schermen te wijzigen. (Merk op dat de activiteit LED's op de Rank Routing ... en Audio Mixer Bus Groepen schermen alleen 

knipperen kort, terwijl u op elke toets, terwijl die op de audio Mixer aanblijven terwijl een bus ontvangt een audio-signaal.) knipperen kort, terwijl u op elke toets, terwijl die op de audio Mixer aanblijven terwijl een bus ontvangt een audio-signaal.) knipperen kort, terwijl u op elke toets, terwijl die op de audio Mixer aanblijven terwijl een bus ontvangt een audio-signaal.) 

De acht beschikbare 'mixer presets' (die u toelaten om verschillende sets van instellingen voor verschillende organen toe te passen, zoals behandeld in het laatste hoofdstuk) daadwerkelijk van toepassing op 

zowel de Algemene instellingen | audio mixer en de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen schermen, met elk vooraf ingesteld die een complete sets van mixer en zowel de Algemene instellingen | audio mixer en de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen schermen, met elk vooraf ingesteld die een complete sets van mixer en zowel de Algemene instellingen | audio mixer en de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen schermen, met elk vooraf ingesteld die een complete sets van mixer en zowel de Algemene instellingen | audio mixer en de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen schermen, met elk vooraf ingesteld die een complete sets van mixer en zowel de Algemene instellingen | audio mixer en de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen schermen, met elk vooraf ingesteld die een complete sets van mixer en 

mixer bus groep instellingen samen. Dus de " MXR prst 2 ... 'Mixer bus groepen route audio naar de' MXR prst 2 ... 'Audio mixer bussen, bijvoorbeeld. (Mogelijk moet u naar beneden scrollen linker bladeren mixer bus groep instellingen samen. Dus de " MXR prst 2 ... 'Mixer bus groepen route audio naar de' MXR prst 2 ... 'Audio mixer bussen, bijvoorbeeld. (Mogelijk moet u naar beneden scrollen linker bladeren mixer bus groep instellingen samen. Dus de " MXR prst 2 ... 'Mixer bus groepen route audio naar de' MXR prst 2 ... 'Audio mixer bussen, bijvoorbeeld. (Mogelijk moet u naar beneden scrollen linker bladeren mixer bus groep instellingen samen. Dus de " MXR prst 2 ... 'Mixer bus groepen route audio naar de' MXR prst 2 ... 'Audio mixer bussen, bijvoorbeeld. (Mogelijk moet u naar beneden scrollen linker bladeren mixer bus groep instellingen samen. Dus de " MXR prst 2 ... 'Mixer bus groepen route audio naar de' MXR prst 2 ... 'Audio mixer bussen, bijvoorbeeld. (Mogelijk moet u naar beneden scrollen linker bladeren 

worden de schermen om de inzendingen voor de extra presets te zien.)
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Het scherm Audio Mixer 

Laten we eens kijken naar de Algemene instellingen | audio mixer screen eerste, dat centraal staat in audio routing Hauptwerk's. Stel je het als als een opname studio mengpaneel: de items in Laten we eens kijken naar de Algemene instellingen | audio mixer screen eerste, dat centraal staat in audio routing Hauptwerk's. Stel je het als als een opname studio mengpaneel: de items in Laten we eens kijken naar de Algemene instellingen | audio mixer screen eerste, dat centraal staat in audio routing Hauptwerk's. Stel je het als als een opname studio mengpaneel: de items in 

de linker bladeren lijst zijn 'bussen', en in het rechterpaneel kunt u de instellingen voor de geselecteerde bus (sen) te veranderen. Een Hauptwerk mixer bus met de instellingen weg van een 

kanaalstrip een opnamestudio mixer. Alle mixer bussen altijd stereo (maar kan optioneel selecteren van een mono-audiokanaal uitvoerinrichting voor een van hen, waarbij een teruggemengd 

monosignaal worden verzonden naar het gekozen apparaat kanaal).

Desgewenst kunt u geef elke bus een naam, te helpen bij het identificeren gemakkelijk, in de buurt van de top van de rechtse ruit. Sommige bussen hebben standaard namen aan te geven wat ze doen met de 

standaard audio-instellingen Hauptwerk's.

Echter, Het is belangrijk te beseffen dat de namen en de eerste route-instellingen zijn slechts defaults; kunt u vrij te geven die namen te veranderen, en u kunt vrijelijk een van de andere bus instellingen Echter, Het is belangrijk te beseffen dat de namen en de eerste route-instellingen zijn slechts defaults; kunt u vrij te geven die namen te veranderen, en u kunt vrijelijk een van de andere bus instellingen 

te wijzigen, of bij het frezen instellingen / namen op andere schermen, dus er is geen vaste routing at all. De standaardwaarden zijn er gewoon om te helpen de gemeenschappelijke manieren waarop mensen te wijzigen, of bij het frezen instellingen / namen op andere schermen, dus er is geen vaste routing at all. De standaardwaarden zijn er gewoon om te helpen de gemeenschappelijke manieren waarop mensen 

gebruik maken van Hauptwerk zo snel en gemakkelijk mogelijk op te zetten. 
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Er zijn drie verschillende soorten bussen: primaire bussen, tussenproduct mix bussen, en master mix bussen, zoals aangegeven door hun voorvoegsels in de linker bus lijst. Het aantal bussen Er zijn drie verschillende soorten bussen: primaire bussen, tussenproduct mix bussen, en master mix bussen, zoals aangegeven door hun voorvoegsels in de linker bus lijst. Het aantal bussen Er zijn drie verschillende soorten bussen: primaire bussen, tussenproduct mix bussen, en master mix bussen, zoals aangegeven door hun voorvoegsels in de linker bus lijst. Het aantal bussen Er zijn drie verschillende soorten bussen: primaire bussen, tussenproduct mix bussen, en master mix bussen, zoals aangegeven door hun voorvoegsels in de linker bus lijst. Het aantal bussen Er zijn drie verschillende soorten bussen: primaire bussen, tussenproduct mix bussen, en master mix bussen, zoals aangegeven door hun voorvoegsels in de linker bus lijst. Het aantal bussen Er zijn drie verschillende soorten bussen: primaire bussen, tussenproduct mix bussen, en master mix bussen, zoals aangegeven door hun voorvoegsels in de linker bus lijst. Het aantal bussen 

van elk type (voor elk van de acht mixer presets) is bevestigd (1024 primaire bussen, 8 intermediair mix bussen, 8 master mix bussen), maar hun namen, en wat je ze gebruiken voor, zijn aan 

jou. Bussen primaire en tussengelegen bussen normaliter alleen worden aangepast voor multi-channel audio of meerkanaals akoestische virtuele (aangezien hun standaardwaarden al 

correct zijn ingesteld voor ander gebruik) en kunnen binnen de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt in het scherm linker bladerlijst. correct zijn ingesteld voor ander gebruik) en kunnen binnen de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt in het scherm linker bladerlijst. correct zijn ingesteld voor ander gebruik) en kunnen binnen de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt in het scherm linker bladerlijst. 

Voor multi-channel audio, de kern concept is dat virtuele pijp rangen worden gerouteerd (via mengklep bus groepen) primaire bussen de mixer, en mixer bussen eventueel audio 

audioapparaat kanalen direct en / of andere 'mengen bussen '( ofwel master mix bussen, of tussenliggende mix bussen), verwant aan aux sends routing naar de bussen AUX op een audioapparaat kanalen direct en / of andere 'mengen bussen '( ofwel master mix bussen, of tussenliggende mix bussen), verwant aan aux sends routing naar de bussen AUX op een 

mengpaneel. U kunt inschakelen / uitschakelen stuurt vanuit een bus naar de verschillende mix bussen (en passen hun send niveaus) in de buurt van de rechterbenedenhoek van het scherm. 

Primaire bussen naar hoofdmengsel bussen en / of tussenliggende mix bussen, terwijl tussenproduct mix bussen alleen naar master mix bussen en master mix bussen niet naar andere mix 

bussen. Zo bussen kunnen sturen alleen te mengen 'hogerop' zoekt de hiërarchie bussen (waardoor eventuele risico's van oneindige audio loops en feedback te vermijden).

Doel van het mengsel bussen is kan de gesproken uit meerdere primaire bussen mengen (direct naar master mix bus of indirect via tussenliggende mix bussen). 

Mensen bijvoorbeeld vaak gebruikt meerkanaals audio-uitgang (routing behoort tot verschillende paren luidsprekers), maar willen dat alles audio gemengde samen tot een enkel 

gecombineerd stereo voer voor bijvoorbeeld audio-opname doeleinden, en / of om voer voor een sub-woofer en / of koptelefoon, en / of een algemene reverb. Je kon een van de 

mix bussen te gebruiken voor een van deze doeleinden. Echter, omdat ze dergelijke gemeenschappelijke richtsnoeren, Hauptwerk defaults de namen van de eerste vier master 

mix bussen dienovereenkomstig en defaults alle primaire bussen te sturen naar alle vier van deze master-mix bussen. Vandaar dat met de standaard instellingen, als je wilde 

een sub-woofer (bijvoorbeeld) te voeden dan is alles wat je nodig zou hebben om te doen is om het een toepasselijke naam master mix bus (master mix bus 3) in de linker bus 

lijst te selecteren , Audio-uitgang (apparaat) (s) | Channel (s) 'Instelling op het rechterpaneel. lijst te selecteren , Audio-uitgang (apparaat) (s) | Channel (s) 'Instelling op het rechterpaneel. lijst te selecteren , Audio-uitgang (apparaat) (s) | Channel (s) 'Instelling op het rechterpaneel. 

Merk op dat in de ' Audio-uitgang (apparaat) kanaal (kanalen) 'Van het scherm kunt ook het niveau waarbij een audio-uitgang (apparaat) kanalen gezonden, en die ook kan aanpassen Merk op dat in de ' Audio-uitgang (apparaat) kanaal (kanalen) 'Van het scherm kunt ook het niveau waarbij een audio-uitgang (apparaat) kanalen gezonden, en die ook kan aanpassen Merk op dat in de ' Audio-uitgang (apparaat) kanaal (kanalen) 'Van het scherm kunt ook het niveau waarbij een audio-uitgang (apparaat) kanalen gezonden, en die ook kan aanpassen 

van de gehalten van elk van de primaire bussen afzonderlijk verzonden (en / of tussenliggende mix bussen individueel) te het mengsel bussen (via de primaire bussen ' Stuurt: naar ... van de gehalten van elk van de primaire bussen afzonderlijk verzonden (en / of tussenliggende mix bussen individueel) te het mengsel bussen (via de primaire bussen ' Stuurt: naar ... 

mix bussen 'Van het scherm). Zo kon u een andere samenstelling van de primaire bus niveaus te voeden tot een sub-woofer (en / of tot een algehele reverb mix) dan je zou via de mix bussen 'Van het scherm). Zo kon u een andere samenstelling van de primaire bus niveaus te voeden tot een sub-woofer (en / of tot een algehele reverb mix) dan je zou via de 

koptelefoon, bijvoorbeeld.

Merk op hoe (per mixer preset) het " Audio recorder: Records audio? Optie is aangevinkt standaard voor master mix bus 1 (die wordt toegevoerd een gecombineerde mix of alle primaire bussen standaard), maar Merk op hoe (per mixer preset) het " Audio recorder: Records audio? Optie is aangevinkt standaard voor master mix bus 1 (die wordt toegevoerd een gecombineerde mix of alle primaire bussen standaard), maar Merk op hoe (per mixer preset) het " Audio recorder: Records audio? Optie is aangevinkt standaard voor master mix bus 1 (die wordt toegevoerd een gecombineerde mix of alle primaire bussen standaard), maar 

niet voor een van de andere bussen. Zo master mix bus 1 wordt standaard geconfigureerd om een stereo (WAV-bestand) opnemen mix van alle primaire bussen de (mixer preset's) wanneer u begint met 

Hauptwerk de ingebouwde audio-opname op de videorecorder (bijvoorbeeld via de

Recorder / Player grote drijvende control panel), maar de primaire bussen zelf zijn niet ingesteld op aparte audio-bestanden afzonderlijk op te nemen. Echter, je kunt natuurlijk verandering die zo u wilt, of Recorder / Player grote drijvende control panel), maar de primaire bussen zelf zijn niet ingesteld op aparte audio-bestanden afzonderlijk op te nemen. Echter, je kunt natuurlijk verandering die zo u wilt, of 

configureer enige of alle bussen naar hun eigen audio (WAV) bestanden op te nemen door het aanvinken van die optie voor hen. U kunt ook de opname niveaus voor de bestanden aan te passen in de ' Audiorecorderconfigureer enige of alle bussen naar hun eigen audio (WAV) bestanden op te nemen door het aanvinken van die optie voor hen. U kunt ook de opname niveaus voor de bestanden aan te passen in de ' Audiorecorder

'Van het mixerscherm. 
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De ' Impulse reactie reverb 'Gedeelte van de mixer scherm kunt u ervoor kiezen om een impuls respons reverb toepassen op de geselecteerde mixer bus. Bijvoorbeeld, als u alleen De ' Impulse reactie reverb 'Gedeelte van de mixer scherm kunt u ervoor kiezen om een impuls respons reverb toepassen op de geselecteerde mixer bus. Bijvoorbeeld, als u alleen De ' Impulse reactie reverb 'Gedeelte van de mixer scherm kunt u ervoor kiezen om een impuls respons reverb toepassen op de geselecteerde mixer bus. Bijvoorbeeld, als u alleen 

gebruik maken van een enkele stereo uitgang van Hauptwerk en u wilt reverb op, dan met de standaard instellingen kon je gewoon master mix bus 1 (die wordt gevoed met een stereo 

mix van alle primaire bussen standaard) te selecteren voor de gewenste voorinstelling mixer, selecteert eenvoudig een galm toepassing zijn. Als alternatief, als, bijvoorbeeld, u in plaats 

daarvan gebruik maken van multi-kanaals audio-uitgang van Hauptwerk (routing rangen tussen de verschillende paren van luidsprekers) en u wilt een reverb op een gecombineerde 

stereo mix voor het verzenden naar een aparte paar luidsprekers (een 'aux reverb mix '), dan met de standaardinstellingen die u zou kunnen, bijvoorbeeld, selecteert u (de mixer 

preset's) master mix bus 4 (die wordt gevoed met een stereo mix van alle primaire bussen standaard),

Zoals besproken in het vorige hoofdstuk, kunt u ook aanpassen (schaal) het 'natheid' van een impuls respons reverbs u misschien op het mengpaneel algehele hebben toegepast, op een per-orgel 

basis, via de audio-instellingen van het bedieningspaneel (' bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen '). Dit zorgt voor een zeer eenvoudige en snelle manier om tweak basis, via de audio-instellingen van het bedieningspaneel (' bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen '). Dit zorgt voor een zeer eenvoudige en snelle manier om tweak basis, via de audio-instellingen van het bedieningspaneel (' bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen '). Dit zorgt voor een zeer eenvoudige en snelle manier om tweak 

reverb nattigheid en / of reverb uitschakelen, op een per-orgel basis. Als het bedieningspaneel natheid scalaire ingesteld op 0% een orgaan dan impulsresponsie galm verwerking volledig genegeerd 

voor dat orgaan (dus geen realtime CPU overhead uit te vermijden), en de uitgang van elke menginrichting bussen volledig 'droog' zijn ( zelfs als reverbs zijn toegewezen aan hen).

De ' Audio-uitgang (apparaat) kanaal (kanalen) 'Gedeelte van het scherm kunt u ervoor kiezen om het even welke bussen voeden hun audiosignalen naar iedere gewenste kanalen op uw De ' Audio-uitgang (apparaat) kanaal (kanalen) 'Gedeelte van het scherm kunt u ervoor kiezen om het even welke bussen voeden hun audiosignalen naar iedere gewenste kanalen op uw De ' Audio-uitgang (apparaat) kanaal (kanalen) 'Gedeelte van het scherm kunt u ervoor kiezen om het even welke bussen voeden hun audiosignalen naar iedere gewenste kanalen op uw 

audio-interface (ofwel in stereo of mono). Met de standaardinstellingen (per mixer preset) onder hoofdmengsel bus 1 (die wordt toegevoerd een stereo mix van alle primaire bussen standaard) heeft 

audio-uitgang (apparaat) kanalen geselecteerd is voor (zijnde kanalen 1 en 2 als stereopaar ).

(Merk op dat het technisch toelaatbare voor een bepaalde audio-uitgang kanaal dat moet worden gebruikt door meer dan een mixer bus, in welk geval een mix van de desbetreffende mixer bussen naar dat 

audio-uitgang kanaal wordt gestuurd. Maar in de praktijk is het onwaarschijnlijk dat de meeste mensen zou dat willen doen, vooral omdat er tal van primaire mix bussen en bus groepen, en omdat de bussen 

kunnen lid zijn van meerdere groepen, die we binnenkort zullen bespreken. Merk ook op dat de linker en rechter audio-uitgang kanaalnummers gekozen voor een gegeven mixer bus als stereo 

opeenvolgende moet zijn, dat wil zeggen het juiste kanaal nummer moet één hoger is dan de linker echter te zijn, om dingen te houden. als je echt wilt niet-opeenvolgende audiokanalen apparaat voor 

stereo-uitgang dan kanaal bestellingen kunnen eventueel opnieuw worden toegewezen gebruiken handmatig via de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalenstereo-uitgang dan kanaal bestellingen kunnen eventueel opnieuw worden toegewezen gebruiken handmatig via de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen

scherm.) 

Met de standaard audio-instellingen master mix bussen 5 en 7 (voor elke mixer preset) worden ingesteld zijn als uitgangen voor 'front' en 'achter' luidsprekersystemen paren. Om gebruik te maken 

van hen (in plaats van de standaard enkelvoudige stereo output) hoeft u alleen maar om de gewenste audio-uitgang (device) te selecteren kanalen voor elk van hen (voor de gewenste mixer preset) 

maken, dan stelt u de audio-uitgang (apparaat) kanaal ' < geen> 'Voor master mix bus 1. Ook master mix bussen 5-8 worden ook ingesteld zijn voor 3D-geluid (bovenste respectievelijk front / hoofd, maken, dan stelt u de audio-uitgang (apparaat) kanaal ' < geen> 'Voor master mix bus 1. Ook master mix bussen 5-8 worden ook ingesteld zijn voor 3D-geluid (bovenste respectievelijk front / hoofd, maken, dan stelt u de audio-uitgang (apparaat) kanaal ' < geen> 'Voor master mix bus 1. Ook master mix bussen 5-8 worden ook ingesteld zijn voor 3D-geluid (bovenste respectievelijk front / hoofd, 

voor / achter / main, achter / bovenste luidsprekerparen), dus als je wilt gebruik maken van hen dan eenvoudig de juiste audio-uitgang (inrichting) kanalen voor elke en stel master mix bus 1 audio 

uitgang (apparaat) kanaal '< geen> '. Met de standaard instellingen, primaire bussen 0005-0008 (die allemaal in een groep bij elkaar zijn) send audio naar master mix bus 5 (voor / hoofd), en primaire uitgang (apparaat) kanaal '< geen> '. Met de standaard instellingen, primaire bussen 0005-0008 (die allemaal in een groep bij elkaar zijn) send audio naar master mix bus 5 (voor / hoofd), en primaire uitgang (apparaat) kanaal '< geen> '. Met de standaard instellingen, primaire bussen 0005-0008 (die allemaal in een groep bij elkaar zijn) send audio naar master mix bus 5 (voor / hoofd), en primaire 

bussen 0002-0004 (die elk in zijn eigen aparte groep) send audio onder de knie te mengen bussen 6-8. Ze zijn geconfigureerd op deze manier, zodat Standaard kunt u route rangen (en / of rang 

uitgang perspectieven) aan de voorzijde / main, voor / boven, achter / main, achter / bovenste luidsprekerparen zo nodig (met behulp van de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / uitgang perspectieven) aan de voorzijde / main, voor / boven, achter / main, achter / bovenste luidsprekerparen zo nodig (met behulp van de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / 

perspectief panning screen, en in het geval van multi-channel audio bijzonder ook met behulp van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... screen - hieronder besproken). perspectief panning screen, en in het geval van multi-channel audio bijzonder ook met behulp van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... screen - hieronder besproken). perspectief panning screen, en in het geval van multi-channel audio bijzonder ook met behulp van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... screen - hieronder besproken). perspectief panning screen, en in het geval van multi-channel audio bijzonder ook met behulp van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... screen - hieronder besproken). 
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Het scherm Audio Mixer Bus groepen (voor multi-channel output) 

Laten we eens kijken naar de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm. (Houd de Audio Mixer scherm geopend op hetzelfde moment, om hulp te zien Laten we eens kijken naar de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm. (Houd de Audio Mixer scherm geopend op hetzelfde moment, om hulp te zien Laten we eens kijken naar de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm. (Houd de Audio Mixer scherm geopend op hetzelfde moment, om hulp te zien 

hoe de twee schermen interactie en zich tot elkaar verhouden.) In dit scherm moet alleen specifiek worden gebruikt voor multi-channel output, omdat de standaardinstellingen geschikt voor 

standaard stereo zijn / surround / 3D geluid.

Busgroepen (via dit scherm) wordt uitsluitend gebruikt om groepen van audiomengpaneel definiëren primair bussen. Virtual pijp rangen (en / of rang uitgang perspectieven) moeten worden Busgroepen (via dit scherm) wordt uitsluitend gebruikt om groepen van audiomengpaneel definiëren primair bussen. Virtual pijp rangen (en / of rang uitgang perspectieven) moeten worden Busgroepen (via dit scherm) wordt uitsluitend gebruikt om groepen van audiomengpaneel definiëren primair bussen. Virtual pijp rangen (en / of rang uitgang perspectieven) moeten worden 

doorgegeven naar de bus groepen (met behulp van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing naar audio mixer bus groepen screen - die in de volgende paragraaf). Bus doorgegeven naar de bus groepen (met behulp van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing naar audio mixer bus groepen screen - die in de volgende paragraaf). Bus doorgegeven naar de bus groepen (met behulp van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing naar audio mixer bus groepen screen - die in de volgende paragraaf). Bus 

groepen niet, op zichzelf, output of audio rechtstreeks te verwerken; ze zijn gewoon gebruikt door Hauptwerk bepalen naar welke primaire mixer bus een bepaalde virtuele pijp (en de output 

perspectieven) zal worden geleid als de virtuele pijp begint te spreken. Wanneer een virtuele pijp begint te spreken, Hauptwerk ziet welke groep de rang wordt naar, kiest vervolgens een perspectieven) zal worden geleid als de virtuele pijp begint te spreken. Wanneer een virtuele pijp begint te spreken, Hauptwerk ziet welke groep de rang wordt naar, kiest vervolgens een 

primaire mixer bus binnen die groep, en dan speelt de audio van de virtuele pijp rechtstreeks door die mixer bus. ( Hauptwerk maakt gebruik van de voor de rang van het algoritme Organ primaire mixer bus binnen die groep, en dan speelt de audio van de virtuele pijp rechtstreeks door die mixer bus. ( Hauptwerk maakt gebruik van de voor de rang van het algoritme Organ primaire mixer bus binnen die groep, en dan speelt de audio van de virtuele pijp rechtstreeks door die mixer bus. ( Hauptwerk maakt gebruik van de voor de rang van het algoritme Organ 

instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm bij het kiezen van de specifieke bus binnen de groep instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm bij het kiezen van de specifieke bus binnen de groep 

- behandeld in de volgende paragraaf.) Het is belangrijk dat elke groep waartoe je route een rang ten minste één bus, anders kom je niet hoort de rang (sinds de audio nooit zal worden 

toegevoerd aan een mixer bus). 

Bij het bepalen hoe u uw beschikbare luidsprekers toe te wijzen aan groepen, raden wij u aan hetzelfde merk en model van de sprekers voor alle luidsprekers binnen een bepaalde groep, omdat Hauptwerk 

verschillende leidingen binnen een rank om verschillende luidsprekers (of een paar luidsprekers) binnen een gegeven zal toewijzen groep, dus als je sprekers waren fysiek verschillend binnen een groep, dan 

gelederen gerouteerd naar die groep zou waarschijnlijk niet gelijk verdeeld over hun kompassen te klinken. 

In het scherm links browse lijst zijn alle beschikbare bus groepen (1024 per mixer preset), en in het rechtervenster kunt u kiezen welke primaire mixer bussen (indien aanwezig) u de 

geselecteerde groep wilt (s) te bevatten . Elk van de primaire mixer 1024 bussen kan een lid van een van de groepen 1024 en elk van de groepen kunnen elk van de primaire mixer bussen 

bevatten. Daarom is het toelaatbare voor een primaire mixer bus naar een lid van meerdere groepen (of geen), als u dat wenst. Bijvoorbeeld, als u multi-kanaals audio-uitgang (routing behoort 

tot verschillende paren luidsprekers) te gebruiken, dan is uw primaire mixer bussen zouden worden gebruikt voor uw verschillende multi-channel speakers, en een bepaalde spreker (bij wijze 

van zijn primaire mixer bus) een lid van meerdere groepen zou kunnen zijn, als je dat wenst.

U kunt desgewenst geef elke groep een naam te helpen identificeren wat je hem gebruikt voor. We raden u aan dit te doen voor elke niet-lege groepen, zodat het maakt het makkelijker om te beslissen 

welke groep het routeren van elke rang (bij gebruik van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ...welke groep het routeren van elke rang (bij gebruik van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ...

scherm). Net als bij de mixer scherm, sommige groepen hebben standaard namen aan te geven hoe ze worden gebruikt met Hauptwerk het standaard audio-routing-instellingen, maar het is 

belangrijk te beseffen dat de namen en de standaard routing zijn slechts defaults, die vrij kan worden gewijzigd; Er is geen vaste route.

Met de standaard audio-routing instellingen, groep 0005 bevat primaire bussen 0005-0008, en wordt geschikt standaard ingesteld hetzij voor een eenvoudige stereo-uitgang, of voor het routeren 

naar het front / main stereo speaker paar voor surround-sound of 3D-geluid (als beschreven in de vorige paragraaf), 
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of meerkanaals audio output met vier stereo luidsprekerparen de virtuele leidingen automatisch verdeeld over de vier paren. Voor het laatste geval (de gewenste mixer preset) 

u eenvoudigweg de juiste audio-uitgang (apparaat) kanalen op het selecteren Algemene instellingen | audio mixer scherm voor elke primaire bussen 0005-0008 en set master u eenvoudigweg de juiste audio-uitgang (apparaat) kanalen op het selecteren Algemene instellingen | audio mixer scherm voor elke primaire bussen 0005-0008 en set master u eenvoudigweg de juiste audio-uitgang (apparaat) kanalen op het selecteren Algemene instellingen | audio mixer scherm voor elke primaire bussen 0005-0008 en set master 

mix bus 1 audio uitgang (apparaat) kanalen '< geen> '. mix bus 1 audio uitgang (apparaat) kanalen '< geen> '. mix bus 1 audio uitgang (apparaat) kanalen '< geen> '. 

(Ook met de standaard audio routing instellingen) groepen 0002-0004 elk bevat alleen de primaire bus van hetzelfde nummer, zodat standaard voor surround / 3D te gebruiken kun je gewoon pan 

gelederen naar voren / boven, achter / main, achter / bovenste luidsprekerparen eventueel via de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning screen (omdat hun gelederen naar voren / boven, achter / main, achter / bovenste luidsprekerparen eventueel via de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning screen (omdat hun gelederen naar voren / boven, achter / main, achter / bovenste luidsprekerparen eventueel via de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning screen (omdat hun 

bijbehorende uitgang perspectieven worden doorgestuurd naar de juiste groepen standaard op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... screen - die in de volgende bijbehorende uitgang perspectieven worden doorgestuurd naar de juiste groepen standaard op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... screen - die in de volgende bijbehorende uitgang perspectieven worden doorgestuurd naar de juiste groepen standaard op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... screen - die in de volgende 

paragraaf). (Merk op dat we nummers van de groep komen overeen met de primaire bus nummers in de standaardinstellingen puur om hulp duidelijkheid. We konden even andere nummers hebben 

gekozen, op voorwaarde dat de voorgenomen buslijnen werden aangevinkt binnen de beoogde groepen)

Merk op dat virtuele activiteit LEDs een groep in de linker groep browse lijst flash slechts even op als u op een toets waarvan de virtuele positie (s) worden gerouteerd naar die groep; ze niet blijven branden als 

de buis (s) blijven geluid (sinds groepen alleen worden gebruikt op het moment dat elke virtuele pijp begint te geluid, en uitsluitend ten behoeve van de toerekening van de buis om een primaire mixer bus, als 

bovenstaande). Merk ook op dat je moet opnieuw trekker elke peilleidingen om eventuele routering de veranderingen te beluisteren.
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De Rank Routing om Audio Mixer Bus Groepen scherm, en de / Pannen scherm Rank Voicing 

Teken eerst een orgel stop op de virtual console, zoals de St. Anne's Great Open Diapason Grote 8. Nu ervoor zorgen dat zowel de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank Teken eerst een orgel stop op de virtual console, zoals de St. Anne's Great Open Diapason Grote 8. Nu ervoor zorgen dat zowel de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank 

routing naar audio mixer bus groepen scherm en de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning screen open zijn en zo geplaatst dat ze elkaar niet overlappen routing naar audio mixer bus groepen scherm en de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning screen open zijn en zo geplaatst dat ze elkaar niet overlappen routing naar audio mixer bus groepen scherm en de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning screen open zijn en zo geplaatst dat ze elkaar niet overlappen routing naar audio mixer bus groepen scherm en de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning screen open zijn en zo geplaatst dat ze elkaar niet overlappen 

(als je de ruimte), voor de duidelijkheid. 

De Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... het scherm heeft een lijst van virtuele rangen in haar linker bladerlijst, en de rechter paneel bevat instellingen die bepalen hoe de De Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... het scherm heeft een lijst van virtuele rangen in haar linker bladerlijst, en de rechter paneel bevat instellingen die bepalen hoe de De Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... het scherm heeft een lijst van virtuele rangen in haar linker bladerlijst, en de rechter paneel bevat instellingen die bepalen hoe de 

gekozen positie (s) worden gerouteerd naar mixer bus groepen. De Organ instellingen | Rank uiten ... scherm een selector voor de virtuele rijen aan de linkerbovenhoek. Selecteer de Grote Open Diapason gekozen positie (s) worden gerouteerd naar mixer bus groepen. De Organ instellingen | Rank uiten ... scherm een selector voor de virtuele rijen aan de linkerbovenhoek. Selecteer de Grote Open Diapason gekozen positie (s) worden gerouteerd naar mixer bus groepen. De Organ instellingen | Rank uiten ... scherm een selector voor de virtuele rijen aan de linkerbovenhoek. Selecteer de Grote Open Diapason 

Grote 8 rank op elk van de twee schermen, zodat we kunnen kijken hoe het wordt omgeleid. (Merk ook op dat elk van de twee schermen kunnen meestal ook kunnen worden bereikt met de rechtermuisknop 

op de gewenste halte op de virtual console.)
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In de intonatie / panning scherm is ' Aanpassing 'Drop-down lijst (in de buurt van de top-rechts van het stemmenwerk scherm), de' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ...' In de intonatie / panning scherm is ' Aanpassing 'Drop-down lijst (in de buurt van de top-rechts van het stemmenwerk scherm), de' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ...' In de intonatie / panning scherm is ' Aanpassing 'Drop-down lijst (in de buurt van de top-rechts van het stemmenwerk scherm), de' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ...' In de intonatie / panning scherm is ' Aanpassing 'Drop-down lijst (in de buurt van de top-rechts van het stemmenwerk scherm), de' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ...' In de intonatie / panning scherm is ' Aanpassing 'Drop-down lijst (in de buurt van de top-rechts van het stemmenwerk scherm), de' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ...' 

aanpassingen kunt u de route van de buis afzonderlijk via vier 'output perspectieven' tot vier audio mixer bus groepen (via de routing scherm rang) tegelijk. De ' Output persp 1/2/3/4: ... 'Uiten aanpassingen kunt u de route van de buis afzonderlijk via vier 'output perspectieven' tot vier audio mixer bus groepen (via de routing scherm rang) tegelijk. De ' Output persp 1/2/3/4: ... 'Uiten aanpassingen kunt u de route van de buis afzonderlijk via vier 'output perspectieven' tot vier audio mixer bus groepen (via de routing scherm rang) tegelijk. De ' Output persp 1/2/3/4: ... 'Uiten 

aanpassingen dan kunt u eventueel naar de intonatie zelfstandig aan te passen voor elk van deze vier uitgang perspectieven. (Let op dat u meerdere gelederen kunt selecteren in een 

keer op het / panning scherm uiten, om hun instellingen / wijzigen gelijktijdig routing.)

Met de standaard audio-instellingen routing, worden de vier uitgang perspectieven bedoeld om gebruikt te worden (en worden geleid door standaard) als volgt, zodat ze geschikt zijn gelijktijdig voor 

surround-sound, maar ook voor 3D-geluid, en ook voor multi- kanaals audio (routering rangen tussen de verschillende paren van luidsprekers), en ook voor een eenvoudige stereo-only-uitgang: 

• Output perspectief 1 (voor 1 / main): stereo hoofduitgang en / of surround-front en / of 3D-front / hoofd en / of meerkanaals uitgang. Output perspectief 1 (voor 1 / main): stereo hoofduitgang en / of surround-front en / of 3D-front / hoofd en / of meerkanaals uitgang. 

• Output perspectief 2 (voor 2 / hoger): 3D-front / hoger. Output perspectief 2 (voor 2 / hoger): 3D-front / hoger. 

• Output perspectief 3 (achter 1 / main): surround-achter, en / of 3D-achter / main. Output perspectief 3 (achter 1 / main): surround-achter, en / of 3D-achter / main. 

• Uitgang perspectief 4 (achter 2 / hoger): 3D-achter / hoger.Uitgang perspectief 4 (achter 2 / hoger): 3D-achter / hoger.

Voor bijna alle doeleinden, adviseren wij het behoud van deze regeling voor de eenvoud. (U bent echter vrij om de vier perspectieven voor andere doeleinden te gebruiken als je echt wilt. Zo 

kunt u gebruik maken van een van de vooruitzichten voor een aparte 'reverb' mix, het aanpassen van de niveaus en intonatie zelfstandig naar het voor elke rang .)

' Perspectief mix: source persp de uitgang persp 1 ... 'Standaard 100%, terwijl elke van Perspectief mix: source persp output persp 2/3/4 ... 'Standaard ingesteld op 0%. Vandaar met de standaard ' Perspectief mix: source persp de uitgang persp 1 ... 'Standaard 100%, terwijl elke van Perspectief mix: source persp output persp 2/3/4 ... 'Standaard ingesteld op 0%. Vandaar met de standaard ' Perspectief mix: source persp de uitgang persp 1 ... 'Standaard 100%, terwijl elke van Perspectief mix: source persp output persp 2/3/4 ... 'Standaard ingesteld op 0%. Vandaar met de standaard ' Perspectief mix: source persp de uitgang persp 1 ... 'Standaard 100%, terwijl elke van Perspectief mix: source persp output persp 2/3/4 ... 'Standaard ingesteld op 0%. Vandaar met de standaard ' Perspectief mix: source persp de uitgang persp 1 ... 'Standaard 100%, terwijl elke van Perspectief mix: source persp output persp 2/3/4 ... 'Standaard ingesteld op 0%. Vandaar met de standaard ' Perspectief mix: source persp de uitgang persp 1 ... 'Standaard 100%, terwijl elke van Perspectief mix: source persp output persp 2/3/4 ... 'Standaard ingesteld op 0%. Vandaar met de standaard 

instellingen, alles wat je hoeft te doen om de route een bepaalde rang surround / 3D-luidsprekers is het vergroten van de bijbehorende ' Perspectief mix: source persp output persp instellingen, alles wat je hoeft te doen om de route een bepaalde rang surround / 3D-luidsprekers is het vergroten van de bijbehorende ' Perspectief mix: source persp output persp 

2/3/4 ... 'Uiten aanpassing meester slider, en ook zijn verlagen' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) ... 'Schuif. U wordt dan effectief worden 'panning' de 2/3/4 ... 'Uiten aanpassing meester slider, en ook zijn verlagen' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) ... 'Schuif. U wordt dan effectief worden 'panning' de 2/3/4 ... 'Uiten aanpassing meester slider, en ook zijn verlagen' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) ... 'Schuif. U wordt dan effectief worden 'panning' de 2/3/4 ... 'Uiten aanpassing meester slider, en ook zijn verlagen' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) ... 'Schuif. U wordt dan effectief worden 'panning' de 

rangschikking naar het gewenste gebied van de surround / 3D veld. Waarden hoeven niet volledig 100% of 0% bedragen; tussenliggende waarden kunnen worden gebruikt voor het vrijwel rangschikking naar het gewenste gebied van de surround / 3D veld. Waarden hoeven niet volledig 100% of 0% bedragen; tussenliggende waarden kunnen worden gebruikt voor het vrijwel 

stand 'tussen' de relevante luidsprekers. Je zou eventueel dan ook een stem aan de buis afzonderlijk voor de perspectieven (surround / 3D luidsprekerparen), via de bijbehorende ' Output persp stand 'tussen' de relevante luidsprekers. Je zou eventueel dan ook een stem aan de buis afzonderlijk voor de perspectieven (surround / 3D luidsprekerparen), via de bijbehorende ' Output persp 

1/2/34 ... 'Aanpassingen, misschien wel het maken van de buis lichter in de voorste luidsprekers dan in de achterste (bijvoorbeeld). 1/2/34 ... 'Aanpassingen, misschien wel het maken van de buis lichter in de voorste luidsprekers dan in de achterste (bijvoorbeeld). 

Ook de ' Output persp 1/2/3/4 ...: vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger) 'Uiten aanpassingen mogelijk real-time, peroutput-perspectief, vrijgeven van de staart inkorting, die kunnen helpen Ook de ' Output persp 1/2/3/4 ...: vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger) 'Uiten aanpassingen mogelijk real-time, peroutput-perspectief, vrijgeven van de staart inkorting, die kunnen helpen Ook de ' Output persp 1/2/3/4 ...: vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger) 'Uiten aanpassingen mogelijk real-time, peroutput-perspectief, vrijgeven van de staart inkorting, die kunnen helpen 

om een natte sample reeks te maken lijkt een beetje 'droger' dan het geval zou normaal. (Merk op dat je nodig hebt om het even welke aangehouden noten triggeren om veranderingen te horen, en die 

real-time release inkorting niet save geen geheugen.) Het gebruik ervan kon je, bijvoorbeeld, verkorten de release staarten voor de buis voor een voorste paar surround luidsprekers (met behulp van ' Persp real-time release inkorting niet save geen geheugen.) Het gebruik ervan kon je, bijvoorbeeld, verkorten de release staarten voor de buis voor een voorste paar surround luidsprekers (met behulp van ' Persp 

uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... ') Maar laat de release staarten un-verkort voor een achterste paar surround luidsprekers (met behulp van' Persp uitgang 3 (achter 1 / hoofd): vorming uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... ') Maar laat de release staarten un-verkort voor een achterste paar surround luidsprekers (met behulp van' Persp uitgang 3 (achter 1 / hoofd): vorming uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... ') Maar laat de release staarten un-verkort voor een achterste paar surround luidsprekers (met behulp van' Persp uitgang 3 (achter 1 / hoofd): vorming 

tail afkortingslengte ... '). Het zou dan gelijktijdig geluid door beide luidsprekers voor en achter met verschillende lengtes van de release staarten, waardoor het lijkt 'droger' van de voorkant dan aan de tail afkortingslengte ... '). Het zou dan gelijktijdig geluid door beide luidsprekers voor en achter met verschillende lengtes van de release staarten, waardoor het lijkt 'droger' van de voorkant dan aan de 

achterkant.

Bij gebruik in de in de voorgaande alinea beschreven wijzen, voor surround-sound te gebruiken, en / of 3D-geluid te gebruiken, en / of eenvoudige stereo-only-uitgang, en / of het toepassen van algemene Bij gebruik in de in de voorgaande alinea beschreven wijzen, voor surround-sound te gebruiken, en / of 3D-geluid te gebruiken, en / of eenvoudige stereo-only-uitgang, en / of het toepassen van algemene 

reverbs, geen aanpassingen helemaal zijn dan noodzakelijk op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm of de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | reverbs, geen aanpassingen helemaal zijn dan noodzakelijk op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm of de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | reverbs, geen aanpassingen helemaal zijn dan noodzakelijk op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm of de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | reverbs, geen aanpassingen helemaal zijn dan noodzakelijk op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm of de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | 

Audio mixer bus groepen scherm ( aangezien de standaardinstellingen al op de juiste wijze zijn ingesteld). Audio mixer bus groepen scherm ( aangezien de standaardinstellingen al op de juiste wijze zijn ingesteld). Audio mixer bus groepen scherm ( aangezien de standaardinstellingen al op de juiste wijze zijn ingesteld). 

Voor niet-surround / 3D gebruiken we raden gewoon negeren uitgang perspectieven 2, 3 en 4 volledig op zowel de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank intonatie scherm en Voor niet-surround / 3D gebruiken we raden gewoon negeren uitgang perspectieven 2, 3 en 4 volledig op zowel de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank intonatie scherm en Voor niet-surround / 3D gebruiken we raden gewoon negeren uitgang perspectieven 2, 3 en 4 volledig op zowel de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank intonatie scherm en 

de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm ( het verlaten van de instellingen voor hen op hun standaardwaarden, in welk geval geen audio via hen hoe dan ook zal de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm ( het verlaten van de instellingen voor hen op hun standaardwaarden, in welk geval geen audio via hen hoe dan ook zal de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm ( het verlaten van de instellingen voor hen op hun standaardwaarden, in welk geval geen audio via hen hoe dan ook zal de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm ( het verlaten van de instellingen voor hen op hun standaardwaarden, in welk geval geen audio via hen hoe dan ook zal 

worden geleid), en alleen met behulp uitgang perspectief 1. 
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Laten we nu onze aandacht richten op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Zoals hierboven, output perspectieven 2, 3 en 4 zou normaal gesproken alleen worden Laten we nu onze aandacht richten op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Zoals hierboven, output perspectieven 2, 3 en 4 zou normaal gesproken alleen worden Laten we nu onze aandacht richten op de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Zoals hierboven, output perspectieven 2, 3 en 4 zou normaal gesproken alleen worden 

gebruikt voor de surround / 3D-sound doeleinden, en de standaardwaarden zijn al geschikt voor mensen, dus we gewoon hun instellingen op dit scherm van nu af aan zal negeren en alleen concentreren op 

de instellingen binnen de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / main) 'Secties van ruit van het scherm rechter. Op dezelfde manier, omdat het scherm al correct is geconfigureerd standaard voor de instellingen binnen de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / main) 'Secties van ruit van het scherm rechter. Op dezelfde manier, omdat het scherm al correct is geconfigureerd standaard voor de instellingen binnen de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / main) 'Secties van ruit van het scherm rechter. Op dezelfde manier, omdat het scherm al correct is geconfigureerd standaard voor 

stereo-uitgang, zullen we ons concentreren op multi-kanaals audio-uitgang (zijnde het enige geval waarin u nodig zouden hebben om dit scherm te gebruiken helemaal niet).

De routing scherm rang is voor multi-kanaals audio-uitgang specifiek ( en multi-kanaal virtuele akoestiek) en de kern doel te bepalen welke mixer busgroep ( elke uitgang De routing scherm rang is voor multi-kanaals audio-uitgang specifiek ( en multi-kanaal virtuele akoestiek) en de kern doel te bepalen welke mixer busgroep ( elke uitgang De routing scherm rang is voor multi-kanaals audio-uitgang specifiek ( en multi-kanaal virtuele akoestiek) en de kern doel te bepalen welke mixer busgroep ( elke uitgang De routing scherm rang is voor multi-kanaals audio-uitgang specifiek ( en multi-kanaal virtuele akoestiek) en de kern doel te bepalen welke mixer busgroep ( elke uitgang 

perspectief) elk virtueel rang zal worden gerouteerd naar, en hoe pijpen van de virtuele positie van de primaire mixer bussen binnen die groep zal worden toegewezen ( Als perspectief) elk virtueel rang zal worden gerouteerd naar, en hoe pijpen van de virtuele positie van de primaire mixer bussen binnen die groep zal worden toegewezen ( Als perspectief) elk virtueel rang zal worden gerouteerd naar, en hoe pijpen van de virtuele positie van de primaire mixer bussen binnen die groep zal worden toegewezen ( Als perspectief) elk virtueel rang zal worden gerouteerd naar, en hoe pijpen van de virtuele positie van de primaire mixer bussen binnen die groep zal worden toegewezen ( Als 

de groep meer dan één bus). 

De belangrijkste instellingen zijn op de ' Hoofd / bovenste deel van rang 'Tab scherm, binnen de' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / main) ' sectie. DeDe belangrijkste instellingen zijn op de ' Hoofd / bovenste deel van rang 'Tab scherm, binnen de' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / main) ' sectie. DeDe belangrijkste instellingen zijn op de ' Hoofd / bovenste deel van rang 'Tab scherm, binnen de' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / main) ' sectie. DeDe belangrijkste instellingen zijn op de ' Hoofd / bovenste deel van rang 'Tab scherm, binnen de' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / main) ' sectie. DeDe belangrijkste instellingen zijn op de ' Hoofd / bovenste deel van rang 'Tab scherm, binnen de' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / main) ' sectie. De

'Destination mixer bus groep 'Instelling wordt gebruikt om de mixer bus groep die u wilt gebruiken voor de geselecteerde rang te kiezen, en de ' Bus toewijzing algoritme 'En' Toewijzing 'Destination mixer bus groep 'Instelling wordt gebruikt om de mixer bus groep die u wilt gebruiken voor de geselecteerde rang te kiezen, en de ' Bus toewijzing algoritme 'En' Toewijzing 'Destination mixer bus groep 'Instelling wordt gebruikt om de mixer bus groep die u wilt gebruiken voor de geselecteerde rang te kiezen, en de ' Bus toewijzing algoritme 'En' Toewijzing 'Destination mixer bus groep 'Instelling wordt gebruikt om de mixer bus groep die u wilt gebruiken voor de geselecteerde rang te kiezen, en de ' Bus toewijzing algoritme 'En' Toewijzing 'Destination mixer bus groep 'Instelling wordt gebruikt om de mixer bus groep die u wilt gebruiken voor de geselecteerde rang te kiezen, en de ' Bus toewijzing algoritme 'En' Toewijzing 'Destination mixer bus groep 'Instelling wordt gebruikt om de mixer bus groep die u wilt gebruiken voor de geselecteerde rang te kiezen, en de ' Bus toewijzing algoritme 'En' Toewijzing 

algoritme noot offset 'Worden gebruikt om te kiezen hoe je wilt Hauptwerk om een primaire mixer bus halen binnen die groep wanneer een pijp begint te geluid (indien de mixer bus groep bevat meer algoritme noot offset 'Worden gebruikt om te kiezen hoe je wilt Hauptwerk om een primaire mixer bus halen binnen die groep wanneer een pijp begint te geluid (indien de mixer bus groep bevat meer 

dan één bus). In de meeste gevallen kunt u alleen de twee algoritme instellingen vertrekken op hun standaardwaarden.

Statische algoritmen ervoor te zorgen dat een bepaalde pijp altijd zal klinken via dezelfde bus (speaker / luidspreker paar), terwijl de dynamische algoritmen de pijp kunnen worden toegekend aan 

een andere bus (speaker / luidspreker paar) als het volgende geluiden. De standaard) ' Statisch: cyclische binnen octaaf octaven gefietst, rangen gefietst' is de statische algoritme dat meestal een andere bus (speaker / luidspreker paar) als het volgende geluiden. De standaard) ' Statisch: cyclische binnen octaaf octaven gefietst, rangen gefietst' is de statische algoritme dat meestal een andere bus (speaker / luidspreker paar) als het volgende geluiden. De standaard) ' Statisch: cyclische binnen octaaf octaven gefietst, rangen gefietst' is de statische algoritme dat meestal 

balanceert de belasting op de mixer bussen (luidsprekers) meest aan elkaar, en zo wordt aanbevolen voor de meeste gevallen. De cyclische algoritmen toewijzen buizen primaire bussen in de 

groep cyclisch, gebaseerd op het nummer (MIDI nootnummer) van elke pijp (met offsets toegevoegd volgens de rangschikking en octaafnummer sommige algoritmen, zoals de standaard). 

Bijvoorbeeld, als uw groep omvat vier primaire bussen, en je speelde bodem C op een bepaalde rang en het klonk door de tweede van primaire bussen van de groep (speaker / luidspreker paar), 

dan is de rang van de bodem C # zou klinken door de derde van de primaire bussen groep (speaker / luidspreker paar).

Wanneer een toewijzing algoritme wordt de toewijzing van een pijp aan een mixer bus, zal het algoritme eerst toevoegen van de ' Toewijzing algoritme noot offset 'Nummer sleutelnummer (MIDI noot Wanneer een toewijzing algoritme wordt de toewijzing van een pijp aan een mixer bus, zal het algoritme eerst toevoegen van de ' Toewijzing algoritme noot offset 'Nummer sleutelnummer (MIDI noot Wanneer een toewijzing algoritme wordt de toewijzing van een pijp aan een mixer bus, zal het algoritme eerst toevoegen van de ' Toewijzing algoritme noot offset 'Nummer sleutelnummer (MIDI noot 

nummer) van de buis, gebruik dan de resulterende getal naar de bus nummer binnen de bus groep te kiezen. Door het instellen van deze verschuiving naar verschillende (positief) nummers voor 

verschillende rangen je kunt beïnvloeden welke gelederen samen zullen klinken via dezelfde mixer bussen (luidsprekers). Bijvoorbeeld, als u wilt twee gelederen naar geluid via exact dezelfde luidsprekers 

(voor een 'gelederen constant' algoritme) dan kun je hun compenseren nummers in te stellen op dezelfde waarden. Getallen groter dan (of gelijk aan) het aantal bussen in de groep 'wrap around'. 

Bijvoorbeeld, als uw groep heeft op dit moment 5 bussen in, dan het opgeven van een offset aantal van 5 zou hetzelfde effect als het opgeven van een offset aantal van 0 te hebben.
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De ' Bass deel van rang 'Tab scherm kunt u ervoor kiezen om de route van de onderste deel van de rang los van de bovenste. Bijvoorbeeld, zou u denkbaar wilt (/ grotere misschien krachtiger) luidsprekers voor De ' Bass deel van rang 'Tab scherm kunt u ervoor kiezen om de route van de onderste deel van de rang los van de bovenste. Bijvoorbeeld, zou u denkbaar wilt (/ grotere misschien krachtiger) luidsprekers voor De ' Bass deel van rang 'Tab scherm kunt u ervoor kiezen om de route van de onderste deel van de rang los van de bovenste. Bijvoorbeeld, zou u denkbaar wilt (/ grotere misschien krachtiger) luidsprekers voor 

de onderste octaaf van een 16' rang apart te gebruiken, zodat de lage frequenties vervormen niet of overbelasting van de luidsprekers die worden gebruikt voor de belangrijkste / bovenste deel van de rang . De 

instellingen op dit tabblad scherm zijn identiek aan die op de belangrijkste tab, behalve dat je opties om een dergelijke splitsing mogelijk te maken en geef de split punt binnen de rang (MIDI noot nummer) te 

hebben.

Open de Algemene instellingen | audio mixer scherm, vouw de linker bladeren de lijst van ' geavanceerde artikelen 'Linker scherm knooppunt, en kijken naar de virtuele audio-activiteit Open de Algemene instellingen | audio mixer scherm, vouw de linker bladeren de lijst van ' geavanceerde artikelen 'Linker scherm knooppunt, en kijken naar de virtuele audio-activiteit Open de Algemene instellingen | audio mixer scherm, vouw de linker bladeren de lijst van ' geavanceerde artikelen 'Linker scherm knooppunt, en kijken naar de virtuele audio-activiteit Open de Algemene instellingen | audio mixer scherm, vouw de linker bladeren de lijst van ' geavanceerde artikelen 'Linker scherm knooppunt, en kijken naar de virtuele audio-activiteit Open de Algemene instellingen | audio mixer scherm, vouw de linker bladeren de lijst van ' geavanceerde artikelen 'Linker scherm knooppunt, en kijken naar de virtuele audio-activiteit 

LED's om te zien welke specifieke primaire mixer bussen elk van de leidingen een rang om als u toetsen krijgt toegewezen, en als je probeert verschillende routes en algoritmen, waardoor LED's om te zien welke specifieke primaire mixer bussen elk van de leidingen een rang om als u toetsen krijgt toegewezen, en als je probeert verschillende routes en algoritmen, waardoor 

het snel om te zien hoe alles werkt en in elkaar steekt, en om eventuele routing problemen op te lossen. 

Merk op dat u moet opnieuw activeren elke peilleidingen om eventuele routering de veranderingen te beluisteren. 

Samenvatting en benaderingen voor multi-channel audio 

Enkele belangrijke punten, in het kort:

• Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen Voor surround / 3D-uitgang, gebruik de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm ' Perspectief mix: ... ' aanpassingen naar ' pan (Mogelijkheid / mix) gelederen 

/ pijpen te midden van de gewenste surround / 3D luidsprekerparen. ( Merk op dat u meerdere gelederen kunt selecteren in een keer, om hun instellingen te wijzigen / gelijktijdig routing.) / pijpen te midden van de gewenste surround / 3D luidsprekerparen. ( Merk op dat u meerdere gelederen kunt selecteren in een keer, om hun instellingen te wijzigen / gelijktijdig routing.) / pijpen te midden van de gewenste surround / 3D luidsprekerparen. ( Merk op dat u meerdere gelederen kunt selecteren in een keer, om hun instellingen te wijzigen / gelijktijdig routing.) / pijpen te midden van de gewenste surround / 3D luidsprekerparen. ( Merk op dat u meerdere gelederen kunt selecteren in een keer, om hun instellingen te wijzigen / gelijktijdig routing.) / pijpen te midden van de gewenste surround / 3D luidsprekerparen. ( Merk op dat u meerdere gelederen kunt selecteren in een keer, om hun instellingen te wijzigen / gelijktijdig routing.) / pijpen te midden van de gewenste surround / 3D luidsprekerparen. ( Merk op dat u meerdere gelederen kunt selecteren in een keer, om hun instellingen te wijzigen / gelijktijdig routing.) 

• Voor meerkanaals audio zijn virtuele pijp rangen gerouteerd naar mixer Busgroepen de ... gebruiken Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank Voor meerkanaals audio zijn virtuele pijp rangen gerouteerd naar mixer Busgroepen de ... gebruiken Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank Voor meerkanaals audio zijn virtuele pijp rangen gerouteerd naar mixer Busgroepen de ... gebruiken Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank 

routing ... scherm. (Ook hier kunt u meerdere rijen tegelijk selecteren, te veranderen hun gelijktijdig routing.)routing ... scherm. (Ook hier kunt u meerdere rijen tegelijk selecteren, te veranderen hun gelijktijdig routing.)routing ... scherm. (Ook hier kunt u meerdere rijen tegelijk selecteren, te veranderen hun gelijktijdig routing.)

• Gebruik de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm te bepalen welk primair mixer bussen in elke groep.Gebruik de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm te bepalen welk primair mixer bussen in elke groep.Gebruik de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm te bepalen welk primair mixer bussen in elke groep.Gebruik de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm te bepalen welk primair mixer bussen in elke groep.Gebruik de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm te bepalen welk primair mixer bussen in elke groep.

• Wanneer een rang wordt gerouteerd naar een groep zijn pijpen zullen worden verdeeld over de primaire bussen van de mixer binnen de groep ( met behulp van de toewijzing algoritme en Wanneer een rang wordt gerouteerd naar een groep zijn pijpen zullen worden verdeeld over de primaire bussen van de mixer binnen de groep ( met behulp van de toewijzing algoritme en 

note offset opgegeven voor de rang). 

• mixer bussen zijn geconfigureerd met de Algemene instellingen | audio mixer scherm, en kan eventueel uitgang audioapparaat (luidsprekers) rechtstreeks en / of andere mixer bussen zijn geconfigureerd met de Algemene instellingen | audio mixer scherm, en kan eventueel uitgang audioapparaat (luidsprekers) rechtstreeks en / of andere mixer bussen zijn geconfigureerd met de Algemene instellingen | audio mixer scherm, en kan eventueel uitgang audioapparaat (luidsprekers) rechtstreeks en / of andere mixer bussen zijn geconfigureerd met de Algemene instellingen | audio mixer scherm, en kan eventueel uitgang audioapparaat (luidsprekers) rechtstreeks en / of andere mixer bussen zijn geconfigureerd met de Algemene instellingen | audio mixer scherm, en kan eventueel uitgang audioapparaat (luidsprekers) rechtstreeks en / of andere 

'mix bussen ( bijvoorbeeld voor sub-woofers, of voor het opnemen in stereo, of aux reverb stuurt). 'mix bussen ( bijvoorbeeld voor sub-woofers, of voor het opnemen in stereo, of aux reverb stuurt). 

• Impulse response reverbs kan worden toegepast op elke mixer bussen.Impulse response reverbs kan worden toegepast op elke mixer bussen.

• Er zijn 8 'mixer presets' ( onafhankelijk, sets van mixer bussen en groepen), en jij definiëren welke van hen moet voor elk individueel orgaan via de Organ Er zijn 8 'mixer presets' ( onafhankelijk, sets van mixer bussen en groepen), en jij definiëren welke van hen moet voor elk individueel orgaan via de Organ Er zijn 8 'mixer presets' ( onafhankelijk, sets van mixer bussen en groepen), en jij definiëren welke van hen moet voor elk individueel orgaan via de Organ Er zijn 8 'mixer presets' ( onafhankelijk, sets van mixer bussen en groepen), en jij definiëren welke van hen moet voor elk individueel orgaan via de Organ Er zijn 8 'mixer presets' ( onafhankelijk, sets van mixer bussen en groepen), en jij definiëren welke van hen moet voor elk individueel orgaan via de Organ Er zijn 8 'mixer presets' ( onafhankelijk, sets van mixer bussen en groepen), en jij definiëren welke van hen moet voor elk individueel orgaan via de Organ Er zijn 8 'mixer presets' ( onafhankelijk, sets van mixer bussen en groepen), en jij definiëren welke van hen moet voor elk individueel orgaan via de Organ 

instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset tabblad te vinden. Dit kunt u verschillende audio routings en impuls respons reverb toepassen op instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset tabblad te vinden. Dit kunt u verschillende audio routings en impuls respons reverb toepassen op 

verschillende organen.

Het volgende is een eenvoudige algemene benadering te volgen bij het configureren Hauptwerk voor multi-channel audio: 

1. Beslissen welke van de 8 mixer presets u wilt instellen ( gezien het feit dat u verschillende presets kunt gebruiken voor verschillende soorten 1. Beslissen welke van de 8 mixer presets u wilt instellen ( gezien het feit dat u verschillende presets kunt gebruiken voor verschillende soorten 1. Beslissen welke van de 8 mixer presets u wilt instellen ( gezien het feit dat u verschillende presets kunt gebruiken voor verschillende soorten 

organen). 

2. Bepaal hoeveel luidsprekers u beschikbaar heeft. ( U zult in ieder geval dat een groot aantal audio-uitgang kanalen op uw audio nodig 2. Bepaal hoeveel luidsprekers u beschikbaar heeft. ( U zult in ieder geval dat een groot aantal audio-uitgang kanalen op uw audio nodig 2. Bepaal hoeveel luidsprekers u beschikbaar heeft. ( U zult in ieder geval dat een groot aantal audio-uitgang kanalen op uw audio nodig 

interface.) 

3. Bepaal of u wilt een van hen te gebruiken voor algemene stereo mixen ( bv sub-woofers, aux reverb stuurt) en als het zo is, kiezen 3. Bepaal of u wilt een van hen te gebruiken voor algemene stereo mixen ( bv sub-woofers, aux reverb stuurt) en als het zo is, kiezen 3. Bepaal of u wilt een van hen te gebruiken voor algemene stereo mixen ( bv sub-woofers, aux reverb stuurt) en als het zo is, kiezen 3. Bepaal of u wilt een van hen te gebruiken voor algemene stereo mixen ( bv sub-woofers, aux reverb stuurt) en als het zo is, kiezen 3. Bepaal of u wilt een van hen te gebruiken voor algemene stereo mixen ( bv sub-woofers, aux reverb stuurt) en als het zo is, kiezen 3. Bepaal of u wilt een van hen te gebruiken voor algemene stereo mixen ( bv sub-woofers, aux reverb stuurt) en als het zo is, kiezen 

hun apparaat kanalen de voorinstelling corresponderende ' master mix bussen ' op het mixerscherm.hun apparaat kanalen de voorinstelling corresponderende ' master mix bussen ' op het mixerscherm.hun apparaat kanalen de voorinstelling corresponderende ' master mix bussen ' op het mixerscherm.hun apparaat kanalen de voorinstelling corresponderende ' master mix bussen ' op het mixerscherm.hun apparaat kanalen de voorinstelling corresponderende ' master mix bussen ' op het mixerscherm.

4. Beslis of u de overige sprekers gebruiken als stereo paren of als mono-uitgangen. Stereo gewoonlijk geprefereerd 4. Beslis of u de overige sprekers gebruiken als stereo paren of als mono-uitgangen. Stereo gewoonlijk geprefereerd 4. Beslis of u de overige sprekers gebruiken als stereo paren of als mono-uitgangen. Stereo gewoonlijk geprefereerd 

tenzij u gebruik maakt van 'droge' monsters sets en hebben een groot aantal beschikbare luidsprekers. 

5. Aan het mixerscherm, toewijzen aan het juiste aantal (de voorinstelling) primaire mixer bussen, het geven van die bussen 5. Aan het mixerscherm, toewijzen aan het juiste aantal (de voorinstelling) primaire mixer bussen, het geven van die bussen 5. Aan het mixerscherm, toewijzen aan het juiste aantal (de voorinstelling) primaire mixer bussen, het geven van die bussen 5. Aan het mixerscherm, toewijzen aan het juiste aantal (de voorinstelling) primaire mixer bussen, het geven van die bussen 5. Aan het mixerscherm, toewijzen aan het juiste aantal (de voorinstelling) primaire mixer bussen, het geven van die bussen 5. Aan het mixerscherm, toewijzen aan het juiste aantal (de voorinstelling) primaire mixer bussen, het geven van die bussen 

betekenisvolle namen en selecteren hun apparaat kanalen. Bijvoorbeeld voor 16 sprekers als stereo paren, zou je gebruiken 8 primaire bussen, terwijl voor betekenisvolle namen en selecteren hun apparaat kanalen. Bijvoorbeeld voor 16 sprekers als stereo paren, zou je gebruiken 8 primaire bussen, terwijl voor betekenisvolle namen en selecteren hun apparaat kanalen. Bijvoorbeeld voor 16 sprekers als stereo paren, zou je gebruiken 8 primaire bussen, terwijl voor 

mono-uitgang je zou 16 primaire bussen. 

6. Bepaal hoe u wilt dat de primaire bussen worden gegroepeerd ( gezien het feit dat gelederen worden gerouteerd naar groepen en dat alle luidsprekers 6. Bepaal hoe u wilt dat de primaire bussen worden gegroepeerd ( gezien het feit dat gelederen worden gerouteerd naar groepen en dat alle luidsprekers 6. Bepaal hoe u wilt dat de primaire bussen worden gegroepeerd ( gezien het feit dat gelederen worden gerouteerd naar groepen en dat alle luidsprekers 

binnen een bepaalde groep moet van hetzelfde merk en model voor de beste resultaten), en configure groepen dienovereenkomstig op het scherm mixer bus groepen, het benoemen van de binnen een bepaalde groep moet van hetzelfde merk en model voor de beste resultaten), en configure groepen dienovereenkomstig op het scherm mixer bus groepen, het benoemen van de binnen een bepaalde groep moet van hetzelfde merk en model voor de beste resultaten), en configure groepen dienovereenkomstig op het scherm mixer bus groepen, het benoemen van de 

groepen zinvol, en het aanvinken van de gewenste primaire bus inzendingen binnen elk, op de bussen naar de gewenste groep te zetten. 

7. Plaats een geschikte orgel en Gebruik het scherm orgel voorkeuren aan de mixer ingesteld voor het orgel te selecteren.Plaats een geschikte orgel en Gebruik het scherm orgel voorkeuren aan de mixer ingesteld voor het orgel te selecteren.

8. Gebruik de rang routing scherm om gelederen van het orgel toewijzen aan de gewenste bus groepen.8. Gebruik de rang routing scherm om gelederen van het orgel toewijzen aan de gewenste bus groepen.

9. Controleer dat alles wordt geleid zoals de bedoeling is, verwijzend naar de schermen virtuele activiteit LEDs als dat nodig is. 

10. Indien gewenst, Selecteer reverbs voor de betreffende primaire en / of master mix bussen op het mengpaneel scherm.Indien gewenst, Selecteer reverbs voor de betreffende primaire en / of master mix bussen op het mengpaneel scherm.

Meerkanaals virtuele akoestiek 

U wordt het positioneren van de primaire mixer bussen (en dus leidingdoorvoeringen hen) daarvan binnen de virtuele akoestische ruimte. In dat geval zou je gewoon selecteert 

apparaat kanalen voor master mix bus 1 (die wordt gevoed met een stereo mix van alle primaire bussen standaard).
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Voorbeeld 5: eenvoudige multi-channel audio met 8 (of meer) luidsprekers alle geconfigureerd als stereo-paren in een enkel, eventueel 

vermeerderd met een sub-woofer, eventueel met een extra paar 'achter' luidsprekers voor surround-sound, eventueel een extra paar luidsprekers 

als 'aux reverb mix' met toegevoegde nagalm (die kan worden overgeslagen, of de vochtigheid ingesteld op een per-orgaan basis) 

(De volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat uw audio-configuratie en de rang routering instellingen zijn op hun standaardwaarden in eerste instantie, maar als ze niet, dan kun je optioneel resetten ze terug 

naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt 

respectievelijk). 

Dit voorbeeld is bijzonder eenvoudig in te stellen, omdat de standaardinstellingen van Hauptwerk is al op de juiste wijze zijn geconfigureerd, afgezien van eigenlijk het selecteren van de gewenste 

audio-interface kanalen. Maar we kunnen het ook gebruiken als een nuttig afbeelding.

Bepaal eerst welke van de acht mixer presets die u wilt configureren. We gaan ervan uit dat de mixer ingesteld 1 (standaard) voor eenvoud.

Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:

• MXR prst 1: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname)'.

In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. 

Als u een mono sub-woofer (die is aangesloten op een aparte audio-apparaat kanaal) gebruikt, dan nu selecteert u de volgende vermelding in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 3 'Stereo mix 3 (sub-woofer)'.

... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. ... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. ... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. 

Als u wilt dat het opzetten van een extra stereo paar 'achter' luidsprekers voor surround-sound, dan nu in plaats selecteert u de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 7 'Perspctv mix: outp perspv 3 (achter 1 / main).

In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw 'achterste' stereo paar In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw 'achterste' stereo paar In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw 'achterste' stereo paar 

surround luidsprekers. 

Als u wilt dat het opzetten van een 'aux reverb mix' via een extra paar luidsprekers, dan nu in plaats selecteert u de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)'.

In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw reverb stereo paar luidsprekers. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw reverb stereo paar luidsprekers. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw reverb stereo paar luidsprekers. 

Maak dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken voor hen te kiezen. Maak dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken voor hen te kiezen. Maak dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken voor hen te kiezen. 
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Nu uitbreiden van de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt en gebruik de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) "Instelling naar de juiste stereokanaal paren voor elke menger selecteren waarnaar Nu uitbreiden van de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt en gebruik de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) "Instelling naar de juiste stereokanaal paren voor elke menger selecteren waarnaar Nu uitbreiden van de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt en gebruik de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) "Instelling naar de juiste stereokanaal paren voor elke menger selecteren waarnaar Nu uitbreiden van de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt en gebruik de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) "Instelling naar de juiste stereokanaal paren voor elke menger selecteren waarnaar Nu uitbreiden van de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt en gebruik de' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) "Instelling naar de juiste stereokanaal paren voor elke menger selecteren waarnaar 

1 primaire bussen 0005-0008, het toewijzen van een verschillend stel hoofd luidsprekers (inrichting kanalen) aan elk van de 4 primaire bussen. 

Op de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm, gewoon zien hoe groep 0005 de mixer preset bevat alleen die 4 primaire mixer Op de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm, gewoon zien hoe groep 0005 de mixer preset bevat alleen die 4 primaire mixer Op de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm, gewoon zien hoe groep 0005 de mixer preset bevat alleen die 4 primaire mixer 

bussen (0005-0008). Dus toen we route rangen die groep de leidingen in de rang zal worden automatisch verdeeld over de 4 primaire mixer bussen (luidsprekerparen).

Merk op hoe de primaire mixer bussen 0005-0008 en bus groep 0005 hebben betekenisvolle namen op hun schermen, om hulp te geven wat ze gebruikt voor, maar voel je vrij om die namen te 

veranderen als je wilt. Als u meer dan 4 belangrijkste spreker paren dan kun je gewoon kiezen hun apparaat kanalen gebruikt voor extra primaire mixer bussen (0006, 0007, enz.) Op de mixer 

scherm, een zinvolle naam, welke bussen, en het gebruik van het scherm Groepen om die bussen toe te voegen in bus groep 0005.

[Voorbeeld verder op de volgende pagina.] 
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Plaats een geschikt orgaan, en gebruik maken van de Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset om zeker te zijn dat het orgaan wordt gebruikt (bijvoorbeeld) mixer preset 1. Plaats een geschikt orgaan, en gebruik maken van de Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset om zeker te zijn dat het orgaan wordt gebruikt (bijvoorbeeld) mixer preset 1. Plaats een geschikt orgaan, en gebruik maken van de Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset om zeker te zijn dat het orgaan wordt gebruikt (bijvoorbeeld) mixer preset 1. 

Ga naar de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Gewoon zien hoe alle rangen hebben hun ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd) bestemming Ga naar de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Gewoon zien hoe alle rangen hebben hun ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd) bestemming Ga naar de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Gewoon zien hoe alle rangen hebben hun ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd) bestemming Ga naar de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Gewoon zien hoe alle rangen hebben hun ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd) bestemming 

mixer busgroep 'Instelling set te groeperen 0005. Vandaar al die rangen zal worden gerouteerd naar die groep, en dus om de primaire mixer bussen die binnen die groep (dwz primaire mixer busgroep 'Instelling set te groeperen 0005. Vandaar al die rangen zal worden gerouteerd naar die groep, en dus om de primaire mixer bussen die binnen die groep (dwz primaire 

bussen 0005, 0006, ...). 

(Ook, gewoon zien hoe alle rangen hebben hun ' Rank uitgang perspectief 3 (achter 1 / hoofd) bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op groep (Ook, gewoon zien hoe alle rangen hebben hun ' Rank uitgang perspectief 3 (achter 1 / hoofd) bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op groep (Ook, gewoon zien hoe alle rangen hebben hun ' Rank uitgang perspectief 3 (achter 1 / hoofd) bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op groep 

0003, die correct is geconfigureerd standaard voor een 'achterzijde' surround mix.) 

Teken een enkele virtuele stop en spelen een chromatische toonladder. Je moet opeenvolgende buizen (cyclisch) toegewezen aan verschillende paren luidsprekers te horen. Op de mixer scherm, nota hoe de 

virtuele audio activiteit LED's verlichten de overeenkomstige primaire mixer bussen - een handig hulpmiddel voor het oplossen van het routeren, indien nodig.
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Als u een stereo paar luidsprekers voor 'achterste' surround-geluid, dan is nu geconfigureerd op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van Als u een stereo paar luidsprekers voor 'achterste' surround-geluid, dan is nu geconfigureerd op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van Als u een stereo paar luidsprekers voor 'achterste' surround-geluid, dan is nu geconfigureerd op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van 

de twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van de twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van de twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van de twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van de twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van 

virtuele gelederen van het orgel naar wens / tussen uw multi-channel groep luidsprekerparen (output perspectief 1) en uw stereo 'achterkant' paar surround-sound speakers (output perspectief 3) : 

Bijvoorbeeld, voor het routeren van een of meer virtuele rangen geheel aan een 'achterste' surround paar luidsprekers (in plaats van uw multi-channel groep luidsprekerparen), zou u tot de 

rang (s) op de intonatie selecteren / panning scherm ( kunt u meerdere rijen tegelijk selecteren), dan: 

1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 

buis schuiven aanpassing tot 0% (in plaats van standaard van 100% de aanpassing, aangezien alle lagen volledig worden gerouteerd naar uitgang perspectief 1 

standaard die we gebruiken voor onze multi-channel groep luidsprekerparen in dit voorbeeld), en: 

2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 

buis schuiven aanpassing tot 100% (in plaats van standaard van 0% aanpassing's). 

De waarden hoeven niet volledig 100% of 0% bedragen; tussenliggende waarden kunnen worden gebruikt om positie rangen / leidingen virtueel 'tussen' de betreffende luidsprekers.

Als u een 'aux reverb send' in de bovenstaande stappen had geconfigureerd, dan moet je ook hoort de geselecteerde reverb via haar paar luidsprekers. Als u wilt, kunt u fine-tunen van de 

reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' ') op de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' ') op de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' ') op de 

Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen die zijn ingesteld om gebruik mixer preset 1 (aangezien de audio mixer op de Algemene Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen die zijn ingesteld om gebruik mixer preset 1 (aangezien de audio mixer op de Algemene Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen die zijn ingesteld om gebruik mixer preset 1 (aangezien de audio mixer op de Algemene 

instellingen menu). Echter, met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen instellingen menu). Echter, met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen instellingen menu). Echter, met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen instellingen menu). Echter, met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen 

(schaal) van de reverb 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. Laad alle andere organen die u kan hebben en gebruik maken van de audio-instellingen van het (schaal) van de reverb 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. Laad alle andere organen die u kan hebben en gebruik maken van de audio-instellingen van het (schaal) van de reverb 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. Laad alle andere organen die u kan hebben en gebruik maken van de audio-instellingen van het 

bedieningspaneel om hun reverb nattigheid (of uitschakelen reverb volledig) aanpassen indien gewenst. Bijvoorbeeld, wilt u misschien de schuifknop op 0% voor natte organen, laat het op 100% voor de volledig droge 

organen, en zet deze ergens tussen voor semi-droge organen.

Als het bedieningspaneel natheid scalaire ingesteld op 0% een orgaan dan impulsresponsie galm verwerking volledig genegeerd voor dat orgaan (dus realtime-CPU kosten ervan vermijden), en 

de uitgang van elke menginrichting bussen volledig 'droog '(zelfs als reverbs aan hen zijn toegewezen). Vandaar dat in gedachten te houden dat als de nattigheid scalaire is ingesteld op minder 

dan 100% dan is de uitgang van een 'aux reverb send' mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' "In dit voorbeeld) moeten 'droge' signaal gemengd in het. dan 100% dan is de uitgang van een 'aux reverb send' mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' "In dit voorbeeld) moeten 'droge' signaal gemengd in het. dan 100% dan is de uitgang van een 'aux reverb send' mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' "In dit voorbeeld) moeten 'droge' signaal gemengd in het. 
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Voorbeeld 6: meerkanaals audio met 24 (of meer) luidsprekers geconfigureerd als stereo paren in 3 groepen van 4 paren elk, met verschillende 

orgaansystemen afdelingen gerouteerd naar verschillende groepen, eventueel vermeerderd met een sub-woofer, eventueel met een extra paar 'achterste 

'luidsprekers voor surround-sound, eventueel met een extra paar luidsprekers als 'aux reverb mix' met toegevoegde nagalm (die kan worden overgeslagen, 

of de vochtigheid ingesteld op een per-orgaan basis) 

(De volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat uw audio-configuratie en de rang routering instellingen zijn op hun standaardwaarden in eerste instantie, maar als ze niet, dan kun je optioneel resetten ze terug 

naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt naar hun standaardwaarden met behulp van Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard, en toen Organ instellingen | Organ configuratiewizard met elke toepasselijke orgaan geladen beurt 

respectievelijk). 

Bepaal eerst welke van de acht mixer presets die u wilt configureren. We gaan ervan uit dat de mixer ingesteld 1 (standaard) voor eenvoud.

Laten we verwijzen naar uw drie geplande groepen A, B en C (om elke verwarring met de groep nummers die worden gebruikt door de standaardinstellingen Hauptwerk te vermijden). (In de praktijk zou 

je in plaats daarvan de voorkeur aan hen namen die reflecteren, waar ze zich bevinden in uw kamer, of misschien het orgel divisie namen te geven dat u gewend bent op weg naar hen.)

Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:Open nu de Algemene instellingen | audio mixer scherm. Selecteer de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven:

• MXR prst 1: Mstr mix bus 1 'Stereo mix 1 (main / opname)'.

In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling' < geen> '. 

Als u een mono sub-woofer (die is aangesloten op een aparte audio-apparaat kanaal) gebruikt, dan nu selecteert u de volgende vermelding in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 3 'Stereo mix 3 (sub-woofer)'.

... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. ... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. ... en in het rechter paneel, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de mono-audio-apparaat kanaal dat u wilt gebruiken voor uw sub-woofer. 

Als u wilt dat het opzetten van een extra stereo paar 'achter' luidsprekers voor surround-sound, dan nu in plaats selecteert u de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 7 'Perspctv mix: outp perspv 3 (achter 1 / main).

In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw 'achterste' stereo paar In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw 'achterste' stereo paar In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw 'achterste' stereo paar 

surround luidsprekers. 

Als u wilt dat het opzetten van een 'aux reverb mix' via een extra paar luidsprekers, dan nu in plaats selecteert u de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)'.

In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw reverb stereo paar luidsprekers. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw reverb stereo paar luidsprekers. In de rechtse ruit, stel de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling op de stereo paar audioapparaat kanalen die u wilt gebruiken voor uw reverb stereo paar luidsprekers. 

Maak dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken voor hen te kiezen. Maak dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken voor hen te kiezen. Maak dan gebruik van de ' Impulse reactie reverb: Select ... 'Knop om de impulsresponsie reverb die u wilt gebruiken voor hen te kiezen. 
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Nu uitbreiden van de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt. We zullen gebruik primaire bussen 0005-0008 voor de vier luidsprekerparen in je groep A, 0009-0012 voor die in uw groep B, en 0013-0016 voor de Nu uitbreiden van de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt. We zullen gebruik primaire bussen 0005-0008 voor de vier luidsprekerparen in je groep A, 0009-0012 voor die in uw groep B, en 0013-0016 voor de Nu uitbreiden van de ' geavanceerde artikelen 'Knooppunt. We zullen gebruik primaire bussen 0005-0008 voor de vier luidsprekerparen in je groep A, 0009-0012 voor die in uw groep B, en 0013-0016 voor de 

mensen in je groep C. Vandaar dat eerst de volgende vermelding te selecteren (mixer bus ) in de linker lijst wordt weergegeven:

• MXR prst 1: Prmry bus 0005 ....

Gebruik de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling naar de juiste stereo kanaal paren voor uw eerste paar luidsprekers in je groep A. Selecteer ook veranderen zijn' naam Gebruik de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling naar de juiste stereo kanaal paren voor uw eerste paar luidsprekers in je groep A. Selecteer ook veranderen zijn' naam Gebruik de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling naar de juiste stereo kanaal paren voor uw eerste paar luidsprekers in je groep A. Selecteer ook veranderen zijn' naam Gebruik de ' Audio-uitgang (apparaat) (s): Channel (s) 'Instelling naar de juiste stereo kanaal paren voor uw eerste paar luidsprekers in je groep A. Selecteer ook veranderen zijn' naam 

bus 'Instelling om iets nodig, zoals' Groep A: spkrs 01 '. (Namen zijn optioneel en hebben geen functioneel effect, maar ze maken het gemakkelijker om te zien wat er gebeurt bij het bus 'Instelling om iets nodig, zoals' Groep A: spkrs 01 '. (Namen zijn optioneel en hebben geen functioneel effect, maar ze maken het gemakkelijker om te zien wat er gebeurt bij het bus 'Instelling om iets nodig, zoals' Groep A: spkrs 01 '. (Namen zijn optioneel en hebben geen functioneel effect, maar ze maken het gemakkelijker om te zien wat er gebeurt bij het bus 'Instelling om iets nodig, zoals' Groep A: spkrs 01 '. (Namen zijn optioneel en hebben geen functioneel effect, maar ze maken het gemakkelijker om te zien wat er gebeurt bij het 

configureren en het oplossen van problemen routing.)

Selecteer nu de volgende vermelding (mixer bus) in de linker lijst wordt weergegeven: 

• MXR prst 1: Prmry bus 0006 ....

Selecteer het apparaat kanalen voor uw tweede paar luidsprekers in groep A. veranderen ook de ' naam bus 'Instelling om iets nodig, zoals' Groep A: spkrs 02 '. Hetzelfde doen voor Selecteer het apparaat kanalen voor uw tweede paar luidsprekers in groep A. veranderen ook de ' naam bus 'Instelling om iets nodig, zoals' Groep A: spkrs 02 '. Hetzelfde doen voor Selecteer het apparaat kanalen voor uw tweede paar luidsprekers in groep A. veranderen ook de ' naam bus 'Instelling om iets nodig, zoals' Groep A: spkrs 02 '. Hetzelfde doen voor Selecteer het apparaat kanalen voor uw tweede paar luidsprekers in groep A. veranderen ook de ' naam bus 'Instelling om iets nodig, zoals' Groep A: spkrs 02 '. Hetzelfde doen voor Selecteer het apparaat kanalen voor uw tweede paar luidsprekers in groep A. veranderen ook de ' naam bus 'Instelling om iets nodig, zoals' Groep A: spkrs 02 '. Hetzelfde doen voor 

primaire bussen 0007 en 0008, het selecteren van de inrichting kanalen voor de derde en vierde paar luidsprekers respectievelijk in groep A en namen te geven (bijvoorbeeld) " Groep primaire bussen 0007 en 0008, het selecteren van de inrichting kanalen voor de derde en vierde paar luidsprekers respectievelijk in groep A en namen te geven (bijvoorbeeld) " Groep 

A: spkrs 03 'En' Groep A: spkrs 04 'Respectievelijk. A: spkrs 03 'En' Groep A: spkrs 04 'Respectievelijk. A: spkrs 03 'En' Groep A: spkrs 04 'Respectievelijk. A: spkrs 03 'En' Groep A: spkrs 04 'Respectievelijk. 

Hetzelfde doen voor de primaire bussen 0009-0012, het selecteren van het apparaat kanalen voor uw paar luidsprekers respectievelijk in groep B, en namen te geven (bijvoorbeeld) ' Groep B: Hetzelfde doen voor de primaire bussen 0009-0012, het selecteren van het apparaat kanalen voor uw paar luidsprekers respectievelijk in groep B, en namen te geven (bijvoorbeeld) ' Groep B: 

spkrs 01 '...,' Groep B: spkrs 04 'Respectievelijk. spkrs 01 '...,' Groep B: spkrs 04 'Respectievelijk. spkrs 01 '...,' Groep B: spkrs 04 'Respectievelijk. spkrs 01 '...,' Groep B: spkrs 04 'Respectievelijk. 

Hetzelfde doen voor de primaire bussen 0013-0016, het selecteren van het apparaat kanalen voor uw paar luidsprekers respectievelijk in groep C, en namen te geven (bijvoorbeeld) ' Groep C: Hetzelfde doen voor de primaire bussen 0013-0016, het selecteren van het apparaat kanalen voor uw paar luidsprekers respectievelijk in groep C, en namen te geven (bijvoorbeeld) ' Groep C: 

spkrs 01 '...,' Groep C: spkrs 04 'Respectievelijk. spkrs 01 '...,' Groep C: spkrs 04 'Respectievelijk. spkrs 01 '...,' Groep C: spkrs 04 'Respectievelijk. spkrs 01 '...,' Groep C: spkrs 04 'Respectievelijk. 

[Voorbeeld verder op de volgende pagina.] 
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Ga nu naar de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm. We zullen de bus groep 0005 gebruiken voor uw groep A, 0006 voor groep B en 0007 voor groep C. Vandaar Ga nu naar de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm. We zullen de bus groep 0005 gebruiken voor uw groep A, 0006 voor groep B en 0007 voor groep C. Vandaar Ga nu naar de Algemene instellingen | Geavanceerde audio routing | Audio mixer bus groepen scherm. We zullen de bus groep 0005 gebruiken voor uw groep A, 0006 voor groep B en 0007 voor groep C. Vandaar 

beginnen met het selecteren van de volgende vermelding in de linker lijst van groepen:

• MXR prst 1: bus grp 0005 ....

Verander zijn naam aan iets zinvols, zoals ' groep A '. In de lijst van primaire bussen binnen de groep, ervoor te zorgen dat alleen de vermeldingen voor primaire bussen 0005 (uw ' Groep Verander zijn naam aan iets zinvols, zoals ' groep A '. In de lijst van primaire bussen binnen de groep, ervoor te zorgen dat alleen de vermeldingen voor primaire bussen 0005 (uw ' Groep Verander zijn naam aan iets zinvols, zoals ' groep A '. In de lijst van primaire bussen binnen de groep, ervoor te zorgen dat alleen de vermeldingen voor primaire bussen 0005 (uw ' Groep Verander zijn naam aan iets zinvols, zoals ' groep A '. In de lijst van primaire bussen binnen de groep, ervoor te zorgen dat alleen de vermeldingen voor primaire bussen 0005 (uw ' Groep 

A: spkrs 01 ') Tot 0008 (uw' Groep A: spkrs 04 ') Zijn aangevinkt, waardoor (net) die vier primaire mixer bussen (paar luidsprekers) leden van de groep. (Merk op hoe hebben de bussen A: spkrs 01 ') Tot 0008 (uw' Groep A: spkrs 04 ') Zijn aangevinkt, waardoor (net) die vier primaire mixer bussen (paar luidsprekers) leden van de groep. (Merk op hoe hebben de bussen A: spkrs 01 ') Tot 0008 (uw' Groep A: spkrs 04 ') Zijn aangevinkt, waardoor (net) die vier primaire mixer bussen (paar luidsprekers) leden van de groep. (Merk op hoe hebben de bussen A: spkrs 01 ') Tot 0008 (uw' Groep A: spkrs 04 ') Zijn aangevinkt, waardoor (net) die vier primaire mixer bussen (paar luidsprekers) leden van de groep. (Merk op hoe hebben de bussen 

betekenisvolle namen gegeven boven dit duidelijker heeft gemaakt.)

Selecteer nu de volgende vermelding in de linker lijst van groepen: 

• MXR prst 1: bus grp 0006 ....

Verander zijn naam aan iets zinvols, zoals ' groep B '. In de lijst van primaire bussen binnen de groep, ervoor te zorgen dat alleen de vermeldingen voor primaire bussen 0009 (uw Verander zijn naam aan iets zinvols, zoals ' groep B '. In de lijst van primaire bussen binnen de groep, ervoor te zorgen dat alleen de vermeldingen voor primaire bussen 0009 (uw Verander zijn naam aan iets zinvols, zoals ' groep B '. In de lijst van primaire bussen binnen de groep, ervoor te zorgen dat alleen de vermeldingen voor primaire bussen 0009 (uw 

' Groep B: spkrs 01 ') Tot 0012 (uw' Groep B: spkrs 04 ') Zijn aangevinkt, waardoor (net) die twee primaire mixer bussen (paar luidsprekers) leden van de groep. ' Groep B: spkrs 01 ') Tot 0012 (uw' Groep B: spkrs 04 ') Zijn aangevinkt, waardoor (net) die twee primaire mixer bussen (paar luidsprekers) leden van de groep. ' Groep B: spkrs 01 ') Tot 0012 (uw' Groep B: spkrs 04 ') Zijn aangevinkt, waardoor (net) die twee primaire mixer bussen (paar luidsprekers) leden van de groep. ' Groep B: spkrs 01 ') Tot 0012 (uw' Groep B: spkrs 04 ') Zijn aangevinkt, waardoor (net) die twee primaire mixer bussen (paar luidsprekers) leden van de groep. ' Groep B: spkrs 01 ') Tot 0012 (uw' Groep B: spkrs 04 ') Zijn aangevinkt, waardoor (net) die twee primaire mixer bussen (paar luidsprekers) leden van de groep. 

[Voorbeeld verder op de volgende pagina.] 
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Hetzelfde doen voor de bus groep 0007, te benoemen (bijvoorbeeld) ' groep C En ervoor te zorgen dat alleen uw primaire bussen 0013 (uw ' Groep C: spkrs 01 ') Tot 0016 (uw' Groep C: spkrs Hetzelfde doen voor de bus groep 0007, te benoemen (bijvoorbeeld) ' groep C En ervoor te zorgen dat alleen uw primaire bussen 0013 (uw ' Groep C: spkrs 01 ') Tot 0016 (uw' Groep C: spkrs Hetzelfde doen voor de bus groep 0007, te benoemen (bijvoorbeeld) ' groep C En ervoor te zorgen dat alleen uw primaire bussen 0013 (uw ' Groep C: spkrs 01 ') Tot 0016 (uw' Groep C: spkrs Hetzelfde doen voor de bus groep 0007, te benoemen (bijvoorbeeld) ' groep C En ervoor te zorgen dat alleen uw primaire bussen 0013 (uw ' Groep C: spkrs 01 ') Tot 0016 (uw' Groep C: spkrs Hetzelfde doen voor de bus groep 0007, te benoemen (bijvoorbeeld) ' groep C En ervoor te zorgen dat alleen uw primaire bussen 0013 (uw ' Groep C: spkrs 01 ') Tot 0016 (uw' Groep C: spkrs Hetzelfde doen voor de bus groep 0007, te benoemen (bijvoorbeeld) ' groep C En ervoor te zorgen dat alleen uw primaire bussen 0013 (uw ' Groep C: spkrs 01 ') Tot 0016 (uw' Groep C: spkrs 

04 ') Worden aangevinkt voor. 04 ') Worden aangevinkt voor. 

Plaats een geschikt orgaan, en gebruik maken van de Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset om zeker te zijn dat het orgaan wordt gebruikt (bijvoorbeeld) mixer preset 1. Plaats een geschikt orgaan, en gebruik maken van de Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset om zeker te zijn dat het orgaan wordt gebruikt (bijvoorbeeld) mixer preset 1. Plaats een geschikt orgaan, en gebruik maken van de Organ instellingen | Organ voorkeuren | Audio mixer preset om zeker te zijn dat het orgaan wordt gebruikt (bijvoorbeeld) mixer preset 1. 
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Ga naar de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Voor elk in de linker lijst vermeld rang, gebruik maken van de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd) Ga naar de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Voor elk in de linker lijst vermeld rang, gebruik maken van de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd) Ga naar de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Voor elk in de linker lijst vermeld rang, gebruik maken van de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd) Ga naar de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm. Voor elk in de linker lijst vermeld rang, gebruik maken van de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd) 

bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op de route van de rang om de gewenste één van uw drie groepen (0005' groep A 'Of 0006' groep B 'Of 0007' groep C '). Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op de route van de rang om de gewenste één van uw drie groepen (0005' groep A 'Of 0006' groep B 'Of 0007' groep C '). Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op de route van de rang om de gewenste één van uw drie groepen (0005' groep A 'Of 0006' groep B 'Of 0007' groep C '). Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op de route van de rang om de gewenste één van uw drie groepen (0005' groep A 'Of 0006' groep B 'Of 0007' groep C '). Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op de route van de rang om de gewenste één van uw drie groepen (0005' groep A 'Of 0006' groep B 'Of 0007' groep C '). Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op de route van de rang om de gewenste één van uw drie groepen (0005' groep A 'Of 0006' groep B 'Of 0007' groep C '). Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op de route van de rang om de gewenste één van uw drie groepen (0005' groep A 'Of 0006' groep B 'Of 0007' groep C '). Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om bestemming mixer busgroep 'Instelling ingesteld op de route van de rang om de gewenste één van uw drie groepen (0005' groep A 'Of 0006' groep B 'Of 0007' groep C '). Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om 

de route al het orgel Pedaal gelederen van groep A, de Grote gelederen te groeperen

B, en het zwellen rangen groep C Hauptwerk dan automatisch verdelen leidingen een rang is tussen de stereo paar luidsprekers (primaire mixer bussen) binnen de groep gekozen, 

gebaseerd op de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd): Bus allocatiealgoritme 'Setting. (Let op dat u meerdere rijen tegelijk in de linker lijst, met het oog op de instellingen gebaseerd op de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd): Bus allocatiealgoritme 'Setting. (Let op dat u meerdere rijen tegelijk in de linker lijst, met het oog op de instellingen gebaseerd op de ' Rank uitgang perspectief 1 (voor 1 / hoofd): Bus allocatiealgoritme 'Setting. (Let op dat u meerdere rijen tegelijk in de linker lijst, met het oog op de instellingen 

gelijktijdig te wijzigen kunnen markeren.)

Teken een enkele virtuele stop en spelen een chromatische toonladder. Je moet opeenvolgende buizen (cyclisch) toegewezen aan verschillende paren luidsprekers horen (ervan uitgaande dat u de 

standaard-algoritme te gebruiken) binnen de groep waaraan u de halte rang gerouteerd. Op de mixer scherm, nota hoe de virtuele audio activiteit LED's verlichten de overeenkomstige primaire mixer bussen - een 

handig hulpmiddel voor het oplossen van het routeren, indien nodig.

Als u een stereo paar luidsprekers voor 'achterste' surround-geluid, dan is nu geconfigureerd op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van de Als u een stereo paar luidsprekers voor 'achterste' surround-geluid, dan is nu geconfigureerd op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van de Als u een stereo paar luidsprekers voor 'achterste' surround-geluid, dan is nu geconfigureerd op de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning scherm, voor elk van de 

twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van virtuele twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van virtuele twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van virtuele twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van virtuele twee desbetreffende ' Perspectief mix: ... 'Aanpassingen (in de keuzelijst op de rechterbovenhoek van het scherm) op zijn beurt gebruik maken van de MSTR ( 'Master') schuif om 'pan' elk van virtuele 

gelederen van het orgel naar wens / tussen uw multi-channel groepen luidsprekerparen (die allemaal zullen uitgang perspectief gebruiken 1) en uw stereo 'achterkant' paar surround-sound speakers 

(output perspectief 

3): 
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Bijvoorbeeld, voor het routeren van een of meer virtuele rangen geheel aan een 'achterste' surround paar luidsprekers (in plaats van uw multi-channel groepen luidsprekerparen), zou u tot de rang 

(s) op de intonatie selecteren / panning scherm ( kunt u meerdere rijen tegelijk selecteren, om hun instellingen gelijktijdig te wijzigen), dan: 

1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 1. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 

buis schuiven aanpassing tot 0% (in plaats van standaard van 100% de aanpassing, aangezien alle lagen volledig worden gerouteerd naar uitgang perspectief 1 standaard 

die we gebruiken voor onze multi-channel groepen luidsprekerparen in dit voorbeeld), en: 

2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 2. Selecteer de ' Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) 'Aanpassing, gebruik dan de 'MSTR' schuifregelaar om alle van de set 

buis schuiven aanpassing tot 100% (in plaats van standaard van 0% aanpassing's). 

De waarden hoeven niet volledig 100% of 0% bedragen; tussenliggende waarden kunnen worden gebruikt om positie rangen / leidingen virtueel 'tussen' de betreffende luidsprekers.

Als u een 'aux reverb send' in de bovenstaande stappen had geconfigureerd, dan moet je ook hoort de geselecteerde reverb via haar paar luidsprekers. Als u wilt, kunt u fine-tunen van de 

reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' ') op de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' ') op de reverb-instellingen via de desbetreffende mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' ') op de 

Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen die zijn ingesteld om gebruik mixer preset 1 (aangezien de audio mixer op de Algemene Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen die zijn ingesteld om gebruik mixer preset 1 (aangezien de audio mixer op de Algemene Algemene instellingen | audio mixer scherm. Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u maakt zal er invloed op alle organen die zijn ingesteld om gebruik mixer preset 1 (aangezien de audio mixer op de Algemene 

instellingen menu). Echter, met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen instellingen menu). Echter, met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen instellingen menu). Echter, met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen instellingen menu). Echter, met behulp van de audio-instellingen van het bedieningspaneel ( bekijken | Grote ... bedieningspanelen (voor dit orgel) | Geluidsinstellingen) kunt u vervolgens eventueel te verminderen 

(schaal) van de reverb 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. (schaal) van de reverb 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. (schaal) van de reverb 'nattigheid' voor slechts dit orgel, via de ' Mixer impulsresponsie nagalm scalaire% 'Schuif. 

Als het bedieningspaneel natheid scalaire ingesteld op 0% een orgaan dan impulsresponsie galm verwerking volledig genegeerd voor dat orgaan (dus realtime-CPU kosten ervan vermijden), en 

de uitgang van elke menginrichting bussen volledig 'droog '(zelfs als reverbs aan hen zijn toegewezen). Vandaar dat in gedachten te houden dat als de nattigheid scalaire is ingesteld op minder 

dan 100% dan is de uitgang van een 'aux reverb send' mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' "In dit voorbeeld) moeten 'droge' signaal gemengd in het. dan 100% dan is de uitgang van een 'aux reverb send' mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' "In dit voorbeeld) moeten 'droge' signaal gemengd in het. dan 100% dan is de uitgang van een 'aux reverb send' mixer bus (' MXR prst 1: Mstr mix bus 4 'Stereo mix 4 (aux reverb mix)' "In dit voorbeeld) moeten 'droge' signaal gemengd in het. 

Laad alle andere organen die u kan hebben en gebruik maken van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm om hun rangen toe te wijzen aan de gewenste bus groepen. Als u het Laad alle andere organen die u kan hebben en gebruik maken van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm om hun rangen toe te wijzen aan de gewenste bus groepen. Als u het Laad alle andere organen die u kan hebben en gebruik maken van de Organ instellingen | Geavanceerde audio routing | Rank routing ... scherm om hun rangen toe te wijzen aan de gewenste bus groepen. Als u het 

opzetten van een aux nagalmzenden, dan ook gebruik maken van de audio-instellingen van het bedieningspaneel om reverb nattigheid (of uitschakelen reverb volledig) tweak voor hen, indien gewenst. Bijvoorbeeld, wilt u 

misschien de schuifknop op 0% voor natte organen, laat het op 100% voor de volledig droge organen, en zet deze ergens tussen voor semi-droge organen.
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MIDI LCD beeldschermen 

Hauptwerk is in staat om de controle van 32 tekens LCD-panelen met behulp van aangepaste MIDI system exclusive berichten naar een van haar dynamische statusinformatie weer te geven 

(bijvoorbeeld de naam van het orgel, temperament of een combinatie set geladen of geactiveerde, orgel voortgang van het laden, of de combinatie stepper framenummer) of statische gebruiker 

opgegeven labeltekst tonen, bijvoorbeeld zodat u elk MIDI stopschakelaar labelen met een geschikte naam afhankelijk van het virtuele orgaan geplaatst. 

Eigenen off-the-shelf 32 tekens LCD display hardware-eenheden, speciaal ontworpen voor gebruik met Hauptwerk, zijn verkrijgbaar bij derden MIDI hardware leveranciers, waardoor het gemakkelijk 

te Hauptwerk statusinformatie over zelfgebouwde MIDI consoles weer te geven, zonder de noodzaak voor elke doe-ityourself elektronica of specialistische expertise. 

Elke hardware LCD-scherm kan worden bediend vanaf een MIDI-uitgang, en moet worden geprogrammeerd met een unieke ID. Maximaal 32 tekens kunnen worden verzonden naar elk scherm 

met de tekstgegevens als ruwe ASCII (7 bits) byte sequenties verzonden. Een kleurcode eveneens aan elk paneel, zodat het kan worden back-lit of verbonden met een kleur zijn brede werking 

(stoppen, koppeling, enzovoort) of groepering (gesplitst,) geven.

Zie de MIDI implementatie sectie van deze gids als u de details van de aangepaste MIDI system exclusive bericht formaat Hauptwerk gebruikt om de controle LCD-panelen Zie de MIDI implementatie sectie van deze gids als u de details van de aangepaste MIDI system exclusive bericht formaat Hauptwerk gebruikt om de controle LCD-panelen Zie de MIDI implementatie sectie van deze gids als u de details van de aangepaste MIDI system exclusive bericht formaat Hauptwerk gebruikt om de controle LCD-panelen 

nodig. 

Er zijn twee menu-opties voor het configureren van LCD-panelen met Hauptwerk. 

• Algemene instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI-status beeldscherm LCD bedieningspaneel voor het laden organen en wereldwijde status waarmee u kunt configureren Algemene instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | MIDI-status beeldscherm LCD bedieningspaneel voor het laden organen en wereldwijde status waarmee u kunt configureren 

LCD-panelen voor het selecteren en laden organen, combinatie sets en temperamenten en het tonen van voortgang van het laden en de algehele status: 

• Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | bedieningspaneel MIDI LCD (voor dit orgel), waarmee je extra LCD-panelen te configureren voor alle andere Organ instellingen | Geavanceerde MIDI-toepassingen | bedieningspaneel MIDI LCD (voor dit orgel), waarmee je extra LCD-panelen te configureren voor alle andere 

statusinformatie Hauptwerk's, evenals statische label tekst weer te geven. Verschillende voorbeelden zijn getoond in deze handleiding. Statische label tekst staat elk individueel 

instrument om zijn bijzondere stop namen volgens de lay-out van het orgel weer te geven, bijvoorbeeld.
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Installatie / un-installeren / upgraden organen temperaturen of reverbs (bestanddeel 

installateur) 

Hauptwerk is voorzien van een native installer die wordt gebruikt om Hauptwerk sample sets, organen, temperamenten, en de impuls respons reverbs die afzonderlijk verkrijgbaar zijn bij Hauptwerk zelf en 

van derden te installeren. De installateur heeft ook de mogelijkheid om dergelijke componenten te upgraden, patches toe te passen, en un-installeren componenten, met dien verstande dat alle 

componenten automatisch worden geïnstalleerd in de juiste locaties op alle ondersteunde besturingssystemen en platforms, en ervoor te zorgen dat de afhankelijkheden is voldaan.

Je moet altijd gebruik maken van de component installer wanneer u wenst te installeren, upgraden of Hauptwerk componenten die in Hauptwerk versie 2 formaat of hoger te verwijderen. 

(Hauptwerk versie 1 bemonsteringssets moet in plaats daarvan worden ingevoerd, dat behandeld wordt in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen sectie.) (Hauptwerk versie 1 bemonsteringssets moet in plaats daarvan worden ingevoerd, dat behandeld wordt in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen sectie.) (Hauptwerk versie 1 bemonsteringssets moet in plaats daarvan worden ingevoerd, dat behandeld wordt in de Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen sectie.) 

Onderdelen (zoals extra bemonsteringssets) worden in Hauptwerk componentenpakketten, die zijn bestanden met de extensie Onderdelen (zoals extra bemonsteringssets) worden in Hauptwerk componentenpakketten, die zijn bestanden met de extensie Onderdelen (zoals extra bemonsteringssets) worden in Hauptwerk componentenpakketten, die zijn bestanden met de extensie 

.CompPkg_Hauptwerk_rar, ( of. HauptwerkOrgan of. CompPkg.Hauptwerk.rar).CompPkg_Hauptwerk_rar, ( of. HauptwerkOrgan of. CompPkg.Hauptwerk.rar).CompPkg_Hauptwerk_rar, ( of. HauptwerkOrgan of. CompPkg.Hauptwerk.rar).CompPkg_Hauptwerk_rar, ( of. HauptwerkOrgan of. CompPkg.Hauptwerk.rar).CompPkg_Hauptwerk_rar, ( of. HauptwerkOrgan of. CompPkg.Hauptwerk.rar).

We nemen aan dat je zo'n component pakket hebt gedownload, of dat het aan u is geleverd op een USB-stick (of DVD, of iets dergelijks). 

Belangrijke opmerking 1: Gebruik altijd inheemse component installer Hauptwerk om dergelijke pakketten te installeren, in plaats van te proberen te halen of handmatig installeren met behulp van Belangrijke opmerking 1: Gebruik altijd inheemse component installer Hauptwerk om dergelijke pakketten te installeren, in plaats van te proberen te halen of handmatig installeren met behulp van 

derden RAR extractie software. Met behulp van component installer Hauptwerk zal ervoor zorgen dat ze goed zijn geïnstalleerd.

Belangrijke opmerking 2: Commerciële tegen kopiëren beveiligde sample sets die zijn gemaakt voor Hauptwerk versies 2-4 kan niet worden geïnstalleerd of gebruikt worden in de huidige versie Belangrijke opmerking 2: Commerciële tegen kopiëren beveiligde sample sets die zijn gemaakt voor Hauptwerk versies 2-4 kan niet worden geïnstalleerd of gebruikt worden in de huidige versie 

van Hauptwerk. Als u eerder had gekocht, en de producent van dergelijke sample set heeft u nog niet gecontacteerd, neem dan contact met hem / haar als dat nodig is om een download te krijgen 

voor de huidige versie van de sample set (met compatibiliteit voor Hauptwerk versie 5 verder ) en een licentie activeringscode voor.

Het installeren van een nieuwe component 

Bij het installeren van een nieuwe Hauptwerk sample set (orgel) of stel impuls respons reverbs, is het belangrijk om dingen te doen in de juiste volgorde, als volgt: 

1. Als het een tegen kopiëren beveiligde product dat onder licentie via het iLok systeem, dan moet je ervoor zorgen dat de vergunning (en) binnen iLok License Manager worden geactiveerd 

voor het eerst. Als je het nieuw aangekochte dan moet je zijn verzonden activeringscode (s) voor het door de leverancier, die je nodig hebt om te activeren met behulp van License | voor het eerst. Als je het nieuw aangekochte dan moet je zijn verzonden activeringscode (s) voor het door de leverancier, die je nodig hebt om te activeren met behulp van License | 

Inwisselen activeringscode in iLok License Manager. [Als je in plaats daarvan kocht, of kregen, het product tweede hand (en uitgaande van de licentie van het product van de overeenkomst Inwisselen activeringscode in iLok License Manager. [Als je in plaats daarvan kocht, of kregen, het product tweede hand (en uitgaande van de licentie van het product van de overeenkomst 

stelt de overdracht van licenties) dan moet je de vorige eigenaar, haar vergunning (en) over te dragen aan u, en u hebt om ze te activeren in iLok License Manager. Hoe kan ik licenties over 

te dragen, en de kosten die betrokken zijn wordt behandeld in de ' uw Licenties 'FAQ hier: https://www.ilok.com/#!faq . Als u hulp met het dan kunt u contact opnemen PACE via de iLok te dragen, en de kosten die betrokken zijn wordt behandeld in de ' uw Licenties 'FAQ hier: https://www.ilok.com/#!faq . Als u hulp met het dan kunt u contact opnemen PACE via de iLok te dragen, en de kosten die betrokken zijn wordt behandeld in de ' uw Licenties 'FAQ hier: https://www.ilok.com/#!faq . Als u hulp met het dan kunt u contact opnemen PACE via de iLok te dragen, en de kosten die betrokken zijn wordt behandeld in de ' uw Licenties 'FAQ hier: https://www.ilok.com/#!faq . Als u hulp met het dan kunt u contact opnemen PACE via de iLok te dragen, en de kosten die betrokken zijn wordt behandeld in de ' uw Licenties 'FAQ hier: https://www.ilok.com/#!faq . Als u hulp met het dan kunt u contact opnemen PACE via de iLok 

website direct nodig hebben; Milan Digital Audio heeft geen betrokkenheid bij het proces, en we zijn niet in staat om te helpen.] Zodra de vergunning (en) zijn succesvol geactiveerd iLok 

License Manager, exit en re-launch Hauptwerk indien liep.

2. Als het een tegen kopiëren beveiligde product dat onder licentie via het iLok systeem, download dan de huidige 'Hauptwerk licentie pakketten' Hauptwerk component pakket 

bestand van Milan Digital Audio: https://www.hauptwerk.com/licensingpackages . Gebruik bestand | Installeer ... om het te installeren (in de weg bedekt onder deze genummerde bestand van Milan Digital Audio: https://www.hauptwerk.com/licensingpackages . Gebruik bestand | Installeer ... om het te installeren (in de weg bedekt onder deze genummerde bestand van Milan Digital Audio: https://www.hauptwerk.com/licensingpackages . Gebruik bestand | Installeer ... om het te installeren (in de weg bedekt onder deze genummerde bestand van Milan Digital Audio: https://www.hauptwerk.com/licensingpackages . Gebruik bestand | Installeer ... om het te installeren (in de weg bedekt onder deze genummerde bestand van Milan Digital Audio: https://www.hauptwerk.com/licensingpackages . Gebruik bestand | Installeer ... om het te installeren (in de weg bedekt onder deze genummerde 

lijst van de stappen). [De 'Hauptwerk licentie pakketten' Koppeling tussen Hauptwerk en Hauptwerk's iLok-gebaseerde licenties systeem. Ze zijn geen licenties op zich. De 

(master) component pakket file 'Hauptwerk licentie pakketten' bevat de huidige versies van de licentie-pakketten voor alle huidige kopieerbeveiligde iLok-licentie sample sets (van (master) component pakket file 'Hauptwerk licentie pakketten' bevat de huidige versies van de licentie-pakketten voor alle huidige kopieerbeveiligde iLok-licentie sample sets (van (master) component pakket file 'Hauptwerk licentie pakketten' bevat de huidige versies van de licentie-pakketten voor alle huidige kopieerbeveiligde iLok-licentie sample sets (van 

alle makers) en wordt gehost door 'centraal' downloaden van Milan Digital Audio.] 

3. Als het product heeft meerdere bestanden die behoefte in Hauptwerk te worden geïnstalleerd, zorg er dan voor dat ze allemaal te downloaden (of opgenomen in) een 

enkele map, zoals uw computer account downloads map. (Dit is zeer belangrijk voor verpakkingen 'multi-part', anders installatie mislukt met een fout in Hauptwerk.)enkele map, zoals uw computer account downloads map. (Dit is zeer belangrijk voor verpakkingen 'multi-part', anders installatie mislukt met een fout in Hauptwerk.)enkele map, zoals uw computer account downloads map. (Dit is zeer belangrijk voor verpakkingen 'multi-part', anders installatie mislukt met een fout in Hauptwerk.)

4. Ook als u de file (s) gedownload, dan is het het beste om dat ze allemaal te downloaden in te checken volledig en zonder fouten, voor een goede maatregel (anders installatie mislukt met een fout). 

Bijvoorbeeld, als de verkoper de verwachte bestandsgrootte en / of MD5 codes, heeft een lijst dan (als je weet hoe dat te doen), kun je deze gebruiken om het downloaden van bestanden te 

controleren.

5. Als het product heeft een aantal afzonderlijke component pakket bestanden te installeren die niet alle delen van hetzelfde "meerdelige pakket ( 'meerdelige' pakketten extensies Als het product heeft een aantal afzonderlijke component pakket bestanden te installeren die niet alle delen van hetzelfde "meerdelige pakket ( 'meerdelige' pakketten extensies Als het product heeft een aantal afzonderlijke component pakket bestanden te installeren die niet alle delen van hetzelfde "meerdelige pakket ( 'meerdelige' pakketten extensies 

van ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), zorg er dan voor dat u installeert alle van hen één voor één (via bestand | Installeer ... in Hauptwerk aan elke installatie, in de weg bedekt van ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), zorg er dan voor dat u installeert alle van hen één voor één (via bestand | Installeer ... in Hauptwerk aan elke installatie, in de weg bedekt van ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), zorg er dan voor dat u installeert alle van hen één voor één (via bestand | Installeer ... in Hauptwerk aan elke installatie, in de weg bedekt van ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), zorg er dan voor dat u installeert alle van hen één voor één (via bestand | Installeer ... in Hauptwerk aan elke installatie, in de weg bedekt van ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), zorg er dan voor dat u installeert alle van hen één voor één (via bestand | Installeer ... in Hauptwerk aan elke installatie, in de weg bedekt van ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), zorg er dan voor dat u installeert alle van hen één voor één (via bestand | Installeer ... in Hauptwerk aan elke installatie, in de weg bedekt van ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), zorg er dan voor dat u installeert alle van hen één voor één (via bestand | Installeer ... in Hauptwerk aan elke installatie, in de weg bedekt 

onder deze genummerde lijst van de stappen) voordat u probeert om het orgel te laden (via orgel | Load orgel ..., bijvoorbeeld, of als Hauptwerk vraagt). Het orgel zal meestal niet onder deze genummerde lijst van de stappen) voordat u probeert om het orgel te laden (via orgel | Load orgel ..., bijvoorbeeld, of als Hauptwerk vraagt). Het orgel zal meestal niet onder deze genummerde lijst van de stappen) voordat u probeert om het orgel te laden (via orgel | Load orgel ..., bijvoorbeeld, of als Hauptwerk vraagt). Het orgel zal meestal niet 

in staat zijn om te laden totdat alle van de noodzakelijke pakketten zijn geïnstalleerd. Als in plaats daarvan de bestanden zijn Alle aspecten van één 'meerdelige pakket (met in staat zijn om te laden totdat alle van de noodzakelijke pakketten zijn geïnstalleerd. Als in plaats daarvan de bestanden zijn Alle aspecten van één 'meerdelige pakket (met in staat zijn om te laden totdat alle van de noodzakelijke pakketten zijn geïnstalleerd. Als in plaats daarvan de bestanden zijn Alle aspecten van één 'meerdelige pakket (met in staat zijn om te laden totdat alle van de noodzakelijke pakketten zijn geïnstalleerd. Als in plaats daarvan de bestanden zijn Alle aspecten van één 'meerdelige pakket (met in staat zijn om te laden totdat alle van de noodzakelijke pakketten zijn geïnstalleerd. Als in plaats daarvan de bestanden zijn Alle aspecten van één 'meerdelige pakket (met 

extensies ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), dan moet je gewoon het eerste onderdeel te installeren ( ... .part1.CompPkg_Hauptwerk_rar) en de rest wordt automatisch extensies ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), dan moet je gewoon het eerste onderdeel te installeren ( ... .part1.CompPkg_Hauptwerk_rar) en de rest wordt automatisch extensies ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), dan moet je gewoon het eerste onderdeel te installeren ( ... .part1.CompPkg_Hauptwerk_rar) en de rest wordt automatisch extensies ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), dan moet je gewoon het eerste onderdeel te installeren ( ... .part1.CompPkg_Hauptwerk_rar) en de rest wordt automatisch extensies ... .partN.CompPkg_Hauptwerk_rar), dan moet je gewoon het eerste onderdeel te installeren ( ... .part1.CompPkg_Hauptwerk_rar) en de rest wordt automatisch 

geïnstalleerd. 

https://www.ilok.com/#!faq
https://www.hauptwerk.com/licensingpackages
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Om elke component pakket in Hauptwerk (één voor één) te installeren: 

kiezen bestand | Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb:kiezen bestand | Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb:

Navigeer naar de component pakket en selecteer het. Na een pauze, moet de verpakking worden gehaald en geanalyseerd door component installateur Hauptwerk's, en het volgende 

scherm verschijnt:

Een punt zal in de linker bladeren lijst worden vermeld voor elke component beschikbaar in het pakket, en de rechtse ruit zal de versie laten zien, of het nu al is geïnstalleerd, en de 

versie die zo geïnstalleerd. 
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Een pakket kan verscheidene componenten van verschillende typen, die worden geïdentificeerd door hun voorvoegsels in de linker bladerlijst Bestanddelencommentaar installatiescherm Hauptwerk als volgt 

zijn: 

• Licensing pakket: Deze componenten verbinden tussen Hauptwerk Hauptwerk en licentie-systeem (dat is gebaseerd op PACE iLok systeem). Ze zijn geen licenties op Licensing pakket: Deze componenten verbinden tussen Hauptwerk Hauptwerk en licentie-systeem (dat is gebaseerd op PACE iLok systeem). Ze zijn geen licenties op 

zich. Voor het installeren van een kopieerbeveiligde iLok-licentie sample set, zorg ervoor dat u de huidige versie van Hauptwerk's (master) hebben geïnstalleerd zich. Voor het installeren van een kopieerbeveiligde iLok-licentie sample set, zorg ervoor dat u de huidige versie van Hauptwerk's (master) hebben geïnstalleerd 

'Hauptwerk licentie pakketten' component pakket bestand (met behulp van ' bestand | Installeer ... 'Binnen Hauptwerk), en de benodigde licentie voor de sample 'Hauptwerk licentie pakketten' component pakket bestand (met behulp van ' bestand | Installeer ... 'Binnen Hauptwerk), en de benodigde licentie voor de sample 'Hauptwerk licentie pakketten' component pakket bestand (met behulp van ' bestand | Installeer ... 'Binnen Hauptwerk), en de benodigde licentie voor de sample 

set hebt geactiveerd (binnen iLok License Manager). component package dossier van de (master) 'Hauptwerk licentie pakketten' bevat de licentie pakketten voor alleset hebt geactiveerd (binnen iLok License Manager). component package dossier van de (master) 'Hauptwerk licentie pakketten' bevat de licentie pakketten voor alleset hebt geactiveerd (binnen iLok License Manager). component package dossier van de (master) 'Hauptwerk licentie pakketten' bevat de licentie pakketten voor alle

huidige kopieerbeveiligde iLok-licentie sample sets (van alle makers) en wordt gehost door 'centraal' downloaden van Milan Digital Audio: 

https://www.hauptwerk.com/licensingpackages . Zorg ervoor dat je dat pakket voordat anderen het installeren installeren. Het doet geen pijn te hebben licentie pakketten geïnstalleerd https://www.hauptwerk.com/licensingpackages . Zorg ervoor dat je dat pakket voordat anderen het installeren installeren. Het doet geen pijn te hebben licentie pakketten geïnstalleerd 

voor producten die u niet hebt - ze zijn onschuldig en klein. Zowel de geïnstalleerde licentie packages (via Hauptwerk) en een geactiveerde licentie (via iLok License Manager) voor voor producten die u niet hebt - ze zijn onschuldig en klein. Zowel de geïnstalleerde licentie packages (via Hauptwerk) en een geactiveerde licentie (via iLok License Manager) voor voor producten die u niet hebt - ze zijn onschuldig en klein. Zowel de geïnstalleerde licentie packages (via Hauptwerk) en een geactiveerde licentie (via iLok License Manager) voor 

het kopiëren beveiligde sample set noodzaak om aanwezig te zijn voor Hauptwerk kunnen lezen, te installeren of plaats het desbetreffende beschermde product zelf zal zijn. 

• Gegevens: Deze componenten zijn pakketten van audio sample-bestanden, afbeeldingen en gelijkaardige dossiers die deel uitmaken van een sample set. Vaak worden sample sets verdeeld over Gegevens: Deze componenten zijn pakketten van audio sample-bestanden, afbeeldingen en gelijkaardige dossiers die deel uitmaken van een sample set. Vaak worden sample sets verdeeld over 

meerdere 'Data' pakketten, en alle van de noodzakelijke pakketten voor een bepaalde sample set moet zijn geïnstalleerd voordat u de bijbehorende orgel kan laden (via orgel | Load orgel ... , bijvoorbeeld). meerdere 'Data' pakketten, en alle van de noodzakelijke pakketten voor een bepaalde sample set moet zijn geïnstalleerd voordat u de bijbehorende orgel kan laden (via orgel | Load orgel ... , bijvoorbeeld). meerdere 'Data' pakketten, en alle van de noodzakelijke pakketten voor een bepaalde sample set moet zijn geïnstalleerd voordat u de bijbehorende orgel kan laden (via orgel | Load orgel ... , bijvoorbeeld). meerdere 'Data' pakketten, en alle van de noodzakelijke pakketten voor een bepaalde sample set moet zijn geïnstalleerd voordat u de bijbehorende orgel kan laden (via orgel | Load orgel ... , bijvoorbeeld). meerdere 'Data' pakketten, en alle van de noodzakelijke pakketten voor een bepaalde sample set moet zijn geïnstalleerd voordat u de bijbehorende orgel kan laden (via orgel | Load orgel ... , bijvoorbeeld). meerdere 'Data' pakketten, en alle van de noodzakelijke pakketten voor een bepaalde sample set moet zijn geïnstalleerd voordat u de bijbehorende orgel kan laden (via orgel | Load orgel ... , bijvoorbeeld). 

De sample set producent kan meerdere afzonderlijke (niet-'multi-deel) component pakket bestanden voor een sample set die allemaal nodig hebben voordat je probeert om het orgel te laden om te 

worden geïnstalleerd te bieden; Raadpleeg de installatie-instructies van de producent voor de sample set om na te gaan welke bestanden moeten worden geïnstalleerd. Op zichzelf, 'Data' pakketten 

zijn de enige soort van componenten die een aanzienlijke hoeveelheid schijfruimte in beslag nemen.

• Orgaan: Dit zijn de 'orgaan definities', die elk definieert de structuur en functionaliteit van een orgaan, en welke audiomonsters het moet laden. Elke 'Organ' zal verwijzen Orgaan: Dit zijn de 'orgaan definities', die elk definieert de structuur en functionaliteit van een orgaan, en welke audiomonsters het moet laden. Elke 'Organ' zal verwijzen 

naar een of meer 'Data' pakketten, die allemaal moet zijn geïnstalleerd voordat het orgel zelf kunnen worden geladen. Als u probeert om een orgaan te laden zonder dat 

het nodig 'Data' packages geïnstalleerd, wordt Hauptwerk een fout rapporteert, wat aangeeft welk pakket (s) ontbreken.

• Temperen: Dit zijn temperamenten. Temperen: Dit zijn temperamenten. 

• Reverb: Dit zijn impuls respons reverbs, voor gebruik op de Algemene instellingen | audio mixer scherm in de Hauptwerk Advanced Edition. Reverb: Dit zijn impuls respons reverbs, voor gebruik op de Algemene instellingen | audio mixer scherm in de Hauptwerk Advanced Edition. Reverb: Dit zijn impuls respons reverbs, voor gebruik op de Algemene instellingen | audio mixer scherm in de Hauptwerk Advanced Edition. Reverb: Dit zijn impuls respons reverbs, voor gebruik op de Algemene instellingen | audio mixer scherm in de Hauptwerk Advanced Edition. 

Net als bij Hauptwerk Instellingenvensters van, klik op het icoon pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: Net als bij Hauptwerk Instellingenvensters van, klik op het icoon pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: Net als bij Hauptwerk Instellingenvensters van, klik op het icoon pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK knop: 

... klik vervolgens op de achtergrond van het scherm of een specifieke instelling voor een gedetailleerde uitleg van zijn functie. 

Voor elk item in de component lijst, controleren of aan te passen aan de geselecteerde actie in de rechtse ruit (de standaard actie is altijd om te installeren, upgraden of opnieuw installeren van een Voor elk item in de component lijst, controleren of aan te passen aan de geselecteerde actie in de rechtse ruit (de standaard actie is altijd om te installeren, upgraden of opnieuw installeren van een Voor elk item in de component lijst, controleren of aan te passen aan de geselecteerde actie in de rechtse ruit (de standaard actie is altijd om te installeren, upgraden of opnieuw installeren van een 

component, afhankelijk van wat je al hebt geïnstalleerd). Klik OK aan de geselecteerde acties voor alle componenten uit te voeren in de lijst in een keer. De component (en) moet dan worden geïnstalleerd en component, afhankelijk van wat je al hebt geïnstalleerd). Klik OK aan de geselecteerde acties voor alle componenten uit te voeren in de lijst in een keer. De component (en) moet dan worden geïnstalleerd en component, afhankelijk van wat je al hebt geïnstalleerd). Klik OK aan de geselecteerde acties voor alle componenten uit te voeren in de lijst in een keer. De component (en) moet dan worden geïnstalleerd en 

klaar voor gebruik.

Als u met meerdere pakketten geleverd, bijvoorbeeld om een grote steekproef set die meerdere media of meerdere downloads overspant installeren, en herhaal het 

proces om elk van hen te installeren. Zorg ervoor dat u installeert alle van de verpakkingen door de steekproefset producent voordat u het orgaan geladen (via orgel | Load proces om elk van hen te installeren. Zorg ervoor dat u installeert alle van de verpakkingen door de steekproefset producent voordat u het orgaan geladen (via orgel | Load proces om elk van hen te installeren. Zorg ervoor dat u installeert alle van de verpakkingen door de steekproefset producent voordat u het orgaan geladen (via orgel | Load proces om elk van hen te installeren. Zorg ervoor dat u installeert alle van de verpakkingen door de steekproefset producent voordat u het orgaan geladen (via orgel | Load 

orgel ..., bijvoorbeeld). orgel ..., bijvoorbeeld). 

Upgraden of patchen onderdeel 

Het proces is identiek voor opwaardering / patching: select bestand | Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb:Het proces is identiek voor opwaardering / patching: select bestand | Installeer orgel, temperament, of impuls respons reverb:

Navigeer nu naar het nieuwe pakket. Het zal worden geopend en een overzicht van de componenten weergegeven. Waar upgraden of patchen mogelijk is, de

geselecteerde actie zal een optie voor het, die zal worden standaard geselecteerd bevatten. Vink de geselecteerde acties en klik vervolgens op OK om ze uit te voeren. geselecteerde actie zal een optie voor het, die zal worden standaard geselecteerd bevatten. Vink de geselecteerde acties en klik vervolgens op OK om ze uit te voeren. geselecteerde actie zal een optie voor het, die zal worden standaard geselecteerd bevatten. Vink de geselecteerde acties en klik vervolgens op OK om ze uit te voeren. geselecteerde actie zal een optie voor het, die zal worden standaard geselecteerd bevatten. Vink de geselecteerde acties en klik vervolgens op OK om ze uit te voeren. 

https://www.hauptwerk.com/licensingpackages
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Desinstallatie onderdeel 

Om een onderdeel te verwijderen, selecteert bestand | Un-install orgel, temperament, of impuls respons reverb in het menu. Om een onderdeel te verwijderen, selecteert bestand | Un-install orgel, temperament, of impuls respons reverb in het menu. Om een onderdeel te verwijderen, selecteert bestand | Un-install orgel, temperament, of impuls respons reverb in het menu. 

Na een korte pauze in te lassen component installer scherm toont een lijst van alle componenten die momenteel geïnstalleerd te tonen: 

Selecteer gewoon het onderdeel dat u wilt verwijderen uit de lijst wordt weergegeven, en verander de geselecteerde actie naar 'Un-install'. Herhaal dit voor alle onderdelen die u niet meer nodig, en klik vervolgens Selecteer gewoon het onderdeel dat u wilt verwijderen uit de lijst wordt weergegeven, en verander de geselecteerde actie naar 'Un-install'. Herhaal dit voor alle onderdelen die u niet meer nodig, en klik vervolgens Selecteer gewoon het onderdeel dat u wilt verwijderen uit de lijst wordt weergegeven, en verander de geselecteerde actie naar 'Un-install'. Herhaal dit voor alle onderdelen die u niet meer nodig, en klik vervolgens 

op OK om de de-installatie uit te voeren. op OK om de de-installatie uit te voeren. op OK om de de-installatie uit te voeren. 

Wees niet te un-install ' Gegevens 'Componenten die deel uitmaken van een orgaan dat u wilt bewaren, hierdoor kunnen de orgel zal niet langer belasting (totdat u de betreffende onderdelen opnieuw Wees niet te un-install ' Gegevens 'Componenten die deel uitmaken van een orgaan dat u wilt bewaren, hierdoor kunnen de orgel zal niet langer belasting (totdat u de betreffende onderdelen opnieuw Wees niet te un-install ' Gegevens 'Componenten die deel uitmaken van een orgaan dat u wilt bewaren, hierdoor kunnen de orgel zal niet langer belasting (totdat u de betreffende onderdelen opnieuw 

te installeren). 

(Merk op dat de St. Anne's sample set die wordt meegeleverd met Hauptwerk is vereist en kan ook niet be-un geïnstalleerd. ' Licensing pakketten 'Kan niet-un geïnstalleerd en worden niet vermeld bij het (Merk op dat de St. Anne's sample set die wordt meegeleverd met Hauptwerk is vereist en kan ook niet be-un geïnstalleerd. ' Licensing pakketten 'Kan niet-un geïnstalleerd en worden niet vermeld bij het (Merk op dat de St. Anne's sample set die wordt meegeleverd met Hauptwerk is vereist en kan ook niet be-un geïnstalleerd. ' Licensing pakketten 'Kan niet-un geïnstalleerd en worden niet vermeld bij het 

gebruik van bestand | Verwijderen ... Hauptwerk.) gebruik van bestand | Verwijderen ... Hauptwerk.) gebruik van bestand | Verwijderen ... Hauptwerk.) 
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Het importeren van Hauptwerk versie 1 organen 

De bestand | Import Hauptwerk versie 1 orgel menufunctie kunt de huidige versie van Hauptwerk tot Hauptwerk versie 1 sample sets te gebruiken voor achterwaartse compatibiliteit: De bestand | Import Hauptwerk versie 1 orgel menufunctie kunt de huidige versie van Hauptwerk tot Hauptwerk versie 1 sample sets te gebruiken voor achterwaartse compatibiliteit: De bestand | Import Hauptwerk versie 1 orgel menufunctie kunt de huidige versie van Hauptwerk tot Hauptwerk versie 1 sample sets te gebruiken voor achterwaartse compatibiliteit: 

Hauptwerk kan niet laden of direct te installeren versie 1 sample sets, dus dit importeren stadium noodzakelijk is voor een versie 1 sample set kan worden gebruikt. 

Tijdens het proces van invoer, automatisch Hauptwerk 'compileert' versie 1 orgel definitiebestand naar het formaat vereist door de huidige versie en installeert de monsters in juiste 

mappen. Eenmaal geïmporteerd, wordt de sample set volledig gedragen als een gewone inwoner sample set, en van de opties op het kan worden geladen Orgaan menu net als bij elke mappen. Eenmaal geïmporteerd, wordt de sample set volledig gedragen als een gewone inwoner sample set, en van de opties op het kan worden geladen Orgaan menu net als bij elke mappen. Eenmaal geïmporteerd, wordt de sample set volledig gedragen als een gewone inwoner sample set, en van de opties op het kan worden geladen Orgaan menu net als bij elke 

andere sample set. 

Merk op dat Hauptwerk versie 1 was een veel minder krachtig en minder realistisch systeem dan de huidige versie, en zijn orgel definitie files bevatte slechts een fractie van de 

informatie die in het huidige bestandsformaten. Omdat de informatie over vele huidige kenmerken (zoals de vormen van tremulant golfvormen voor elke pijp en het windaanbod 

modelparameters) gewoon niet beschikbaar in versie 1 sample sets, kan Hauptwerk alleen eenvoudige standaard bij het importeren.

Geïmporteerde sample sets eruit zal zien en functie veel als ze in versie 1. Hebben ze klinken veel beter, omdat van de belangrijkste verbeteringen in de audio kwaliteit en sample afspelen die 

inherent zijn aan de huidige versie, maar ze zullen niet worden bijna net zo functioneel of realistisch als native sample sets voor latere Hauptwerk versies. 

Het is dus sterk de voorkeur aan een officiële upgrade van een sample set te krijgen naar versie 2 formaat of hierboven van haar leverancier om gewoon te importeren van de 

Hauptwerk 1 versie op deze manier, omdat een officiële upgrade moet bevatten de nodige extra media en data optimaal te profiteren van de beschikbare in latere versies van Hauptwerk kenmerkt. Hauptwerk 1 versie op deze manier, omdat een officiële upgrade moet bevatten de nodige extra media en data optimaal te profiteren van de beschikbare in latere versies van Hauptwerk kenmerkt. 

Officiële upgrades beschikbaar voor de overgrote meerderheid van versie 1 sample sets van hun leveranciers. Neem contact op met de leverancier van uw sample sets voor deze informatie en voor 

een upgrade prijsstelling. Een uitgebreide lijst van Hauptwerk sample sets is ook gehandhaafd op het Hauptwerk website.

Als u een Hauptwerk versie 1 sample set die u gebruik wilt maken, dan is het proces is als volgt: 

Ten eerste, als u een computer met Windows, en je nog niet hebt geïnstalleerd sample set, installeer de versie die 1 sample set in een tijdelijke map met behulp van de 

meegeleverde instructies. De standaardinstallatiemap voor versie 1 sample sets was C: \ Program Files \ Hauptwerk \ Organen of C: \ Program Files \ Hauptwerk Versie 1 \ meegeleverde instructies. De standaardinstallatiemap voor versie 1 sample sets was C: \ Program Files \ Hauptwerk \ Organen of C: \ Program Files \ Hauptwerk Versie 1 \ meegeleverde instructies. De standaardinstallatiemap voor versie 1 sample sets was C: \ Program Files \ Hauptwerk \ Organen of C: \ Program Files \ Hauptwerk Versie 1 \ meegeleverde instructies. De standaardinstallatiemap voor versie 1 sample sets was C: \ Program Files \ Hauptwerk \ Organen of C: \ Program Files \ Hauptwerk Versie 1 \ 

Organen:

Merk op dat Hauptwerk versie 1 had geen inheemse component installer en de verschijning van de installateur en de installatie methode kan variëren tussen sample sets. Als u problemen met 

het installeren van een versie 1 sample set, neem dan contact op met de leverancier voor advies.



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

208 Sectie V: Het gebruik van Hauptwerk 

Belangrijk: Hauptwerk versie 1 is alleen beschikbaar voor Windows. Omdat, in tegenstelling tot de huidige versie, het had geen inheemse multi-platform component installer, veel van de originele Belangrijk: Hauptwerk versie 1 is alleen beschikbaar voor Windows. Omdat, in tegenstelling tot de huidige versie, het had geen inheemse multi-platform component installer, veel van de originele 

derden versie 1 sample set installateurs niet direct zal draaien op MacOS. Om dergelijke sample sets te importeren zou je ofwel moeten ze tijdelijk te installeren op een Windows-computer, sla het 

resulterende geëxtraheerde monster ingesteld op een USB-stick (of iets dergelijks) die kunnen worden gelezen vanaf uw Mac en import van daar, of neem contact op de leverancier van de sample set 

om te zien of de versie 1 sample set in een formaat dat door een Mac, kan worden gelezen, zoals een ZIP-bestand kan worden geleverd. Zodra de versie 1 sample set is zo uitgepakt dat leesbaar is op 

een Mac, kan het in Hauptwerk worden geïmporteerd als normaal.

Controleer dat geen installatie of extractie fouten opgetreden tijdens het installatieproces. 

gebruik nu bestand | Import Hauptwerk versie 1 orgel in de huidige versie van Hauptwerk om naar de map waarin u de versie 1 sample set geïnstalleerd en selecteer het gebruik nu bestand | Import Hauptwerk versie 1 orgel in de huidige versie van Hauptwerk om naar de map waarin u de versie 1 sample set geïnstalleerd en selecteer het gebruik nu bestand | Import Hauptwerk versie 1 orgel in de huidige versie van Hauptwerk om naar de map waarin u de versie 1 sample set geïnstalleerd en selecteer het 

orgel definitie bestand, dat een extensie van zal hebben. orgaan:orgel definitie bestand, dat een extensie van zal hebben. orgaan:

Wacht tot het importeren is voltooid. 

Laad nu de sample set als normaal gebruik orgel | load orgel in de huidige versie van Hauptwerk om te controleren of het werkt en is met succes geïmporteerd: Laad nu de sample set als normaal gebruik orgel | load orgel in de huidige versie van Hauptwerk om te controleren of het werkt en is met succes geïmporteerd: Laad nu de sample set als normaal gebruik orgel | load orgel in de huidige versie van Hauptwerk om te controleren of het werkt en is met succes geïmporteerd: 

Ten slotte kunt u de versie 1 sample set bestanden van waar u ze tijdelijk geïnstalleerde verwijderen. De originele versie 1 bestanden zijn niet langer nodig zodra de sample set is 

geïmporteerd.
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Het uiten van faciliteiten en rank surround / 3D-panning (Advanced Edition) 

Over het uiten van pijporgels 

Als een echte pijporgel is geïnstalleerd is het noodzakelijk om nauwkeurige aanpassingen maken in het geluid van elke pijp, een proces genaamd uiten. Dit komt vooral omdat de akoestiek 

van de ruimte waarin deze is geïnstalleerd verschillend reageren op verschillende frequenties afhankelijk van de plaats waar het geluid wordt geproduceerd (de locatie van de buis) en de 

positie van de luisteraar, en om esthetische redenen .

Als bijvoorbeeld een pijp met een fundamentele frequentie van 440 Hz wordt geplaatst op een punt in het gebouw die sterk versterkt dat bepaalde frequentie (aangeduid als een 

knooppunt) dan die pijp zou veel harder dan zijn buren in de rangschikking klinken. Hetzelfde geldt voor elk van de frequenties (harmonischen) in de buis geluid, zodat het karakter van 

het geluid zeer merkbaar veranderen over de omvang van een rang, vanwege de manier waarop de kamer nature accentueert en dempt bepaalde frequenties.

De pijporgaan intonateur moet de toespraak van elke pijp passen zodat deze effecten worden geminimaliseerd vanuit het oogpunt van de luisteraar. De intonateur heeft ook de zeer belangrijke artistieke 

rol van het aanpassen van de tonale kwaliteiten van de pijpen zodat alle van de gelederen zitten goed in elkaar esthetisch.

Uiten in Hauptwerk 

De meeste huizen en de binnenlandse luistersituaties relatief 'dode' akoestiek, welke kleur alleen het geluid minimaal. (Koptelefoon is akoestisch 'meest doodse' van allemaal.) Dus, bij het 

luisteren naar een orgaan sample set thuis (of op de koptelefoon) die is 'natte' geregistreerd (inclusief originele akoestische het echte orgel), vaak zonder dat een aanpassing van het geluid van 

de sample set is noodzakelijk om te kunnen het instrument bijna precies horen als het klinkt in zijn oorspronkelijke omgeving.

Echter, als Hauptwerk wordt gebruikt in een galmende ruimte, of als 'droge' monsters worden gebruikt, dan is de gelederen zal meestal profiteren zeer sterk opnieuw wordt geuit tot op zekere 

hoogte, net als bij een echte pijporgel. 

De Hauptwerk Advanced Edition heeft uitgebreide per-pipe intonatie faciliteiten die verschillende aspecten van het geluid van elke pijp te laten-verfijnd in real-time zijn. De tarieven van 

gemodelleerde tremulanten kan ook worden aangepast. Het uiten van faciliteiten worden ook gebruikt voor panning gelederen / leidingen vrijwel onder stereo paar luidsprekers wanneer Hauptwerk 

wordt gebruikt voor surround / 3D-geluid (zoals behandeld in meer diepte in de de Audio routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, wordt gebruikt voor surround / 3D-geluid (zoals behandeld in meer diepte in de de Audio routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, 

surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik sectie).surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik sectie).
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Met behulp van de intonatie / panning faciliteiten 

Hauptwerk winkels uiten / panning informatie afzonderlijk voor elk orgaan. Met een orgaan geladen en actief de intonatie / panning voorzieningen worden benaderd door de functies Organ Hauptwerk winkels uiten / panning informatie afzonderlijk voor elk orgaan. Met een orgaan geladen en actief de intonatie / panning voorzieningen worden benaderd door de functies Organ 

instellingen menu: instellingen menu: 

het selecteren van de Reset alle intonatie en rank surround / 3D / perspectief panning herstelt alle intonatie / panning opgeslagen voor het orgel naar de standaard, en het orgel zal dan klinken als toen het selecteren van de Reset alle intonatie en rank surround / 3D / perspectief panning herstelt alle intonatie / panning opgeslagen voor het orgel naar de standaard, en het orgel zal dan klinken als toen het selecteren van de Reset alle intonatie en rank surround / 3D / perspectief panning herstelt alle intonatie / panning opgeslagen voor het orgel naar de standaard, en het orgel zal dan klinken als toen 

voor het eerst werd geïnstalleerd. Als u deze functie selecteert, wordt u gevraagd om een bevestiging.

Merk op dat sommige sample sets alleen zijn bedoeld precies te horen als ze zijn opgenomen en het aantal licenties dat intonatie aanpassingen expliciet verbieden. Voor dergelijke sample sets 

de intonatie / panning menufuncties zijn niet ingeschakeld.

Voicing / panning rangen en leidingen 

De hoofdleiding intonatie is betreden van de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning menu-optie: De hoofdleiding intonatie is betreden van de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning menu-optie: De hoofdleiding intonatie is betreden van de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning menu-optie: De hoofdleiding intonatie is betreden van de Organ instellingen | Rank intonatie en surround / 3D / perspectief panning menu-optie: 

Voor het openen van het scherm, schakel een stop voor een rang die u wilt voice / pan, zodat u de effecten van de aanpassingen die u kunt horen. Open vervolgens de intonatie scherm 

in het menu.

Selecteer de rangschikking (en laag, waarvan de naam zal worden weergegeven als een achtervoegsel bij de naam rang indien van toepassing) die u wenst aan te passen aan de linkerbovenhoek van het scherm. (Alleen 

rangen die in het geheugen worden geladen worden weergegeven.) U kunt meerdere rijen selecteren / lagen in een keer om hun instellingen tegelijk aan te passen; bijvoorbeeld, als je wilde om het niveau van alle rangen 

opduiken in een bepaalde divisie dan zou u alle gelederen van de divisie te markeren in een keer in de lijst.
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Merk op dat u ook kunt in- en uitschakelen stopt terwijl de intonatie scherm open is, en dat de meeste sample sets ondersteunen rechts te klikken op haltes naar de intonatie te openen / 

panning scherm met de juiste rang vooraf geselecteerde (voor uw gemak short-cut). 

Vervolgens selecteert u de bijzondere aspect van de rang (s)' geluid dat u wilt aanpassen met behulp van de Aanpassing setting. Selecteer bijvoorbeeld de ' Alle perspectieven: overall: amplitude (dB)' optie als Vervolgens selecteert u de bijzondere aspect van de rang (s)' geluid dat u wilt aanpassen met behulp van de Aanpassing setting. Selecteer bijvoorbeeld de ' Alle perspectieven: overall: amplitude (dB)' optie als Vervolgens selecteert u de bijzondere aspect van de rang (s)' geluid dat u wilt aanpassen met behulp van de Aanpassing setting. Selecteer bijvoorbeeld de ' Alle perspectieven: overall: amplitude (dB)' optie als Vervolgens selecteert u de bijzondere aspect van de rang (s)' geluid dat u wilt aanpassen met behulp van de Aanpassing setting. Selecteer bijvoorbeeld de ' Alle perspectieven: overall: amplitude (dB)' optie als Vervolgens selecteert u de bijzondere aspect van de rang (s)' geluid dat u wilt aanpassen met behulp van de Aanpassing setting. Selecteer bijvoorbeeld de ' Alle perspectieven: overall: amplitude (dB)' optie als 

u om het algehele niveau van de geselecteerde rang (s) omhoog of omlaag te zetten. (Merk op dat als u een van audio engine Hauptwerk hebben uitgeschakeld functies met behulp van de Organ instellingen | u om het algehele niveau van de geselecteerde rang (s) omhoog of omlaag te zetten. (Merk op dat als u een van audio engine Hauptwerk hebben uitgeschakeld functies met behulp van de Organ instellingen | 

General scherm voorkeuren vervolgens alle aanpassingen die deze functies vereisen zal niet verschijnen in de lijst.) General scherm voorkeuren vervolgens alle aanpassingen die deze functies vereisen zal niet verschijnen in de lijst.) 

De bank schuiven controles in het midden van het scherm dan naar de waarde van die parameter correctie weergegeven voor elke noot in de (primaire) geselecteerd getal waarvan de 

naam boven de bank schuiven getoond. 

Een uniek noot nummer aan de bovenkant identificeert de leidingen in de rang, en het octaaf aantal en de voornaamste naam wordt ook getoond voor de duidelijkheid. Midden-C is altijd noot nummer 60. Het 

laagste C op een rang van 61-note kompas is nummer 36, en de hoogste is 96. Sommige gelederen hebben grotere of kleinere kompassen, en elke schuif wordt alleen ingeschakeld als een pijp in de rangschikking 

bestaat met die noot nummer.

Druk middelste C en luisteren naar de amplitude (voor dit voorbeeld). Verplaats de notitie 60 schuifregelaar (middelste C) tot half-weg naar de top van de slag en opnieuw triggeren de notitie. Het moet klinken nu 

ongeveer 12 decibel luider (ongeveer vier keer zo luid). Merk op dat sommige parameters vereisen dat de noot die moet worden getriggerd door te voeren, maar de meeste niet. U kunt gebruik maken van de omhoog 

en omlaag pijl knoppen boven en onder de schuif te fine-tunen van de positie van de schuifregelaar of typ een waarde rechtstreeks (tot op één decimaal) in het tekstvak eronder.

Sleep de schuifknop aan de linkerkant van het octaaf gemarkeerd SNEL naar beneden. U zult zien bewegen alle schuiven voor het octaaf, het verhogen van hun posities in verhouding tot hoe dicht ze bij de Sleep de schuifknop aan de linkerkant van het octaaf gemarkeerd SNEL naar beneden. U zult zien bewegen alle schuiven voor het octaaf, het verhogen van hun posities in verhouding tot hoe dicht ze bij de Sleep de schuifknop aan de linkerkant van het octaaf gemarkeerd SNEL naar beneden. U zult zien bewegen alle schuiven voor het octaaf, het verhogen van hun posities in verhouding tot hoe dicht ze bij de 

schuifknop. Wanneer je laat gaan van de schuif het terug zal springen op de middelste stand, maar de individuele buis schuiven zullen blijven waar ze zijn. De SNEL schuif aan de rechterkant van het octaaf schuifknop. Wanneer je laat gaan van de schuif het terug zal springen op de middelste stand, maar de individuele buis schuiven zullen blijven waar ze zijn. De SNEL schuif aan de rechterkant van het octaaf schuifknop. Wanneer je laat gaan van de schuif het terug zal springen op de middelste stand, maar de individuele buis schuiven zullen blijven waar ze zijn. De SNEL schuif aan de rechterkant van het octaaf 

gedraagt zich op dezelfde manier, met het rechter einde van het octaaf worden het sterkst getroffen. Samen vormen deze speciale schuifregelaars kunt de reactie van een rang als geheel zeer snel te 

worden gevormd. Vaak is het best om deze te gebruiken om de reactie van de rang van ruwweg vorm te geven op het eerste, dan fine-tunen elke pijp met de speciaal daarvoor slider.

Om de uiterst links van het scherm is een slider gelabeld MSTR ( kort voor meester). Deze slider werkt op dezelfde manier als de SNEL sliders, maar moves alleOm de uiterst links van het scherm is een slider gelabeld MSTR ( kort voor meester). Deze slider werkt op dezelfde manier als de SNEL sliders, maar moves alleOm de uiterst links van het scherm is een slider gelabeld MSTR ( kort voor meester). Deze slider werkt op dezelfde manier als de SNEL sliders, maar moves alleOm de uiterst links van het scherm is een slider gelabeld MSTR ( kort voor meester). Deze slider werkt op dezelfde manier als de SNEL sliders, maar moves alleOm de uiterst links van het scherm is een slider gelabeld MSTR ( kort voor meester). Deze slider werkt op dezelfde manier als de SNEL sliders, maar moves alleOm de uiterst links van het scherm is een slider gelabeld MSTR ( kort voor meester). Deze slider werkt op dezelfde manier als de SNEL sliders, maar moves alleOm de uiterst links van het scherm is een slider gelabeld MSTR ( kort voor meester). Deze slider werkt op dezelfde manier als de SNEL sliders, maar moves alleOm de uiterst links van het scherm is een slider gelabeld MSTR ( kort voor meester). Deze slider werkt op dezelfde manier als de SNEL sliders, maar moves alle

van de noot sliders evenzeer voor de hele rang, in plaats van alleen betrekking hebbend op één octaaf. Deze slider is een handig hulpmiddel voor de initiële instelling van de basisgeluid van elke rang 

als geheel (en dus het orgaan als een geheel) vóór fine-tuning van de parameters van het octaaf of afzonderlijke buizen niveaus met de andere schuiven.

Notitie/ MSTR / QUICK schuifregelaars zijn ten opzichte van hun huidige parameterwaarden tenzij de ALT toets wordt ingedrukt, in welk geval de waardeaanpassingen absoluut. Bijvoorbeeld, Notitie/ MSTR / QUICK schuifregelaars zijn ten opzichte van hun huidige parameterwaarden tenzij de ALT toets wordt ingedrukt, in welk geval de waardeaanpassingen absoluut. Bijvoorbeeld, Notitie/ MSTR / QUICK schuifregelaars zijn ten opzichte van hun huidige parameterwaarden tenzij de ALT toets wordt ingedrukt, in welk geval de waardeaanpassingen absoluut. Bijvoorbeeld, Notitie/ MSTR / QUICK schuifregelaars zijn ten opzichte van hun huidige parameterwaarden tenzij de ALT toets wordt ingedrukt, in welk geval de waardeaanpassingen absoluut. Bijvoorbeeld, Notitie/ MSTR / QUICK schuifregelaars zijn ten opzichte van hun huidige parameterwaarden tenzij de ALT toets wordt ingedrukt, in welk geval de waardeaanpassingen absoluut. Bijvoorbeeld, 

als u houdt u de ALT toets ingedrukt en beweeg de MSTR slider tot +2 dB wordt de compensatiewaarde (amplitude, in dit voorbeeld) van alle noten wordt exact ingesteld op 2 decibels in plaats als u houdt u de ALT toets ingedrukt en beweeg de MSTR slider tot +2 dB wordt de compensatiewaarde (amplitude, in dit voorbeeld) van alle noten wordt exact ingesteld op 2 decibels in plaats als u houdt u de ALT toets ingedrukt en beweeg de MSTR slider tot +2 dB wordt de compensatiewaarde (amplitude, in dit voorbeeld) van alle noten wordt exact ingesteld op 2 decibels in plaats als u houdt u de ALT toets ingedrukt en beweeg de MSTR slider tot +2 dB wordt de compensatiewaarde (amplitude, in dit voorbeeld) van alle noten wordt exact ingesteld op 2 decibels in plaats als u houdt u de ALT toets ingedrukt en beweeg de MSTR slider tot +2 dB wordt de compensatiewaarde (amplitude, in dit voorbeeld) van alle noten wordt exact ingesteld op 2 decibels in plaats 

van het toevoegen van 2 decibel hun huidige waarden. 

Een opmerking slider zal worden geel gemarkeerd als (en alleen als) u meer dan één rang hebt geselecteerd en de aanpassing parameterwaarden voor deze nota voor andere doeleinden dan de rangen 

weergegeven (primair) geselecteerd rang verschillen van die van de weergegeven (primaire) geselecteerde rang. Dus als een notitie schuif geel gemarkeerd dan betekent dit dat de parameterwaarde van de noot 

momenteel anders voor de verschillende geselecteerde rangen, en dat de schuif die verschillende waarden (ten opzichte van de huidige parameterwaarden aanpassen, indien de ALT key is niet ingedrukt houdt, of het momenteel anders voor de verschillende geselecteerde rangen, en dat de schuif die verschillende waarden (ten opzichte van de huidige parameterwaarden aanpassen, indien de ALT key is niet ingedrukt houdt, of het momenteel anders voor de verschillende geselecteerde rangen, en dat de schuif die verschillende waarden (ten opzichte van de huidige parameterwaarden aanpassen, indien de ALT key is niet ingedrukt houdt, of het momenteel anders voor de verschillende geselecteerde rangen, en dat de schuif die verschillende waarden (ten opzichte van de huidige parameterwaarden aanpassen, indien de ALT key is niet ingedrukt houdt, of het momenteel anders voor de verschillende geselecteerde rangen, en dat de schuif die verschillende waarden (ten opzichte van de huidige parameterwaarden aanpassen, indien de ALT key is niet ingedrukt houdt, of het 

instellen van ze allemaal om de weergegeven schuifknop waarde, indien de ALT sleutel is omlaag gehouden worden). instellen van ze allemaal om de weergegeven schuifknop waarde, indien de ALT sleutel is omlaag gehouden worden). instellen van ze allemaal om de weergegeven schuifknop waarde, indien de ALT sleutel is omlaag gehouden worden). instellen van ze allemaal om de weergegeven schuifknop waarde, indien de ALT sleutel is omlaag gehouden worden). instellen van ze allemaal om de weergegeven schuifknop waarde, indien de ALT sleutel is omlaag gehouden worden). 

(Op voorwaarde dat de bijbehorende audio-engine functies zijn ingeschakeld), de volgende real-time aanpassingen zijn beschikbaar voor elke pijp (en laag): 

• Alle perspectieven: overall: tuning (cent). 

• Alle perspectieven: overall: amplitude (dB). 

• Alle perspectieven: overall: amplitude stereo bal (PCT). 

• Alle perspectieven: overall: helderheid (dB). 

• Alle perspectieven: overall: helderheid stereo bal (pct, na +/- 100 inverts). 

• Alle perspectieven: tremulant mod: toonhoogte (PCT). 

• Alle perspectieven: tremulant mod: amplitude (PCT). 

• Alle perspectieven: tremulant mod: amplitude stereo bal (pct, na +/- 100 inverts). 

• Alle perspectieven: tremulant mod: helderheid (PCT). 

• Alle perspectieven: tremulant mod: helderheid stereo bal (pct, na +/- 100 inverts). 

• Alle perspectieven: windaanbod mod: toonhoogte (PCT). 

• Alle perspectieven: windaanbod mod: amplitude (PCT). 

• Alle perspectieven: windaanbod mod: amplitude stereo bal (PCT). 

• Alle perspectieven: windaanbod mod: helderheid (PCT). 

• Alle perspectieven: windaanbod mod: helderheid stereo bal (pct, na +/- 100 inverts). 

• Alle perspectieven: zwelkasten mod: amplitude (PCT). 

• Alle perspectieven: zwelkasten mod: amplitude stereo bal (pct, na +/- 100 inverts). 

• Alle perspectieven: zwelkasten mod: harmonischen (PCT). 

• Alle perspectieven: zwelkasten mod: harmonischen stereo bal (pct, na +/- 100 inverts). 

• Perspectief mix: source persp output persp 1 (voor 1 / main) (PCT; retrigger). 

• Perspectief mix: source persp output persp 2 (voor 2 / boven) (PCT; retrigger). 

• Perspectief mix: source persp output persp 3 (achter 1 / main) (PCT; retrigger). 

• Perspectief mix: source persp output persp 4 (achter 2 / boven) (PCT; retrigger). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): totaal: amplitude (dB). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): totaal: amplitude stereo bal (PCT). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): totaal: helderheid (dB). 
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• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): totaal: helderheid stereo bal (PCT, dan +/- 100 omkeert). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): tremulant mod: amplitude (PCT). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): tremulant mod: amplitude stereo bal (PCT, dan +/- 100 omkeert). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): tremulant mod: helderheid (PCT). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): tremulant mod: helderheid stereo bal (PCT, dan +/- 100 omkeert). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): windaanbod mod: amplitude (PCT). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): windaanbod mod: amplitude stereo bal (PCT). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): windaanbod mod: helderheid (PCT). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): windaanbod mod: helderheid stereo bal (PCT, dan +/- 100 omkeert). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): zwelkasten mod: amplitude (PCT). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): zwelkasten mod: amplitude stereo bal (PCT, dan +/- 100 omkeert). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): zwelkasten mod: harmonischen (PCT). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): zwelkasten mod: harmonischen stereo bal (PCT, dan +/- 100 omkeert). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): lo / hi EQ: overgang freq (kHz; retrigger). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): lo / hi EQ: overgangsbreedte (PCT trans freq; retrigger). 

• Output persp 1 (voor 1 / main): lo / hi EQ: hoge frequentie boost (dB; retrigger). 

• Output persp 1 (voor 1 / main): lo / hi EQ: hoge frequentie boost stereo bal (pct, na +/- 100 keert; retrigger). 

• Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger). 

• ...

• Persp uitgang 4 (2 achter / boven): ... 

Voor alle aanpassingen gekalibreerd in decibel (dB), de schuif specificeert een waarde ten opzichte van de pijp standaardwaarde. Bijvoorbeeld, als u stel de ' Alle perspectieven: overall: Voor alle aanpassingen gekalibreerd in decibel (dB), de schuif specificeert een waarde ten opzichte van de pijp standaardwaarde. Bijvoorbeeld, als u stel de ' Alle perspectieven: overall: Voor alle aanpassingen gekalibreerd in decibel (dB), de schuif specificeert een waarde ten opzichte van de pijp standaardwaarde. Bijvoorbeeld, als u stel de ' Alle perspectieven: overall: Voor alle aanpassingen gekalibreerd in decibel (dB), de schuif specificeert een waarde ten opzichte van de pijp standaardwaarde. Bijvoorbeeld, als u stel de ' Alle perspectieven: overall: 

helderheid (dB)' waarde -6, dan is de sterkte van de pijp derde en hogere harmonischen (helderheid) wordt verminderd met ongeveer de helft ten opzichte van de oorspronkelijke sterkte. (De helderheid (dB)' waarde -6, dan is de sterkte van de pijp derde en hogere harmonischen (helderheid) wordt verminderd met ongeveer de helft ten opzichte van de oorspronkelijke sterkte. (De 

waarde -6 dB komt ongeveer overeen met een halvering.) Voor percentages 100% is de standaardwaarde die door de maker van de sample set van 50% vertegenwoordigt half, enzovoort.

' ... mod: ... (PCT) 'Aanpassingen aan te passen aan de diepten van de modulaties dat verschillende modellen Hauptwerk's (tremulanten, windaanbod modus en zwelkasten) van toepassing op de buis ' ... mod: ... (PCT) 'Aanpassingen aan te passen aan de diepten van de modulaties dat verschillende modellen Hauptwerk's (tremulanten, windaanbod modus en zwelkasten) van toepassing op de buis ' ... mod: ... (PCT) 'Aanpassingen aan te passen aan de diepten van de modulaties dat verschillende modellen Hauptwerk's (tremulanten, windaanbod modus en zwelkasten) van toepassing op de buis ' ... mod: ... (PCT) 'Aanpassingen aan te passen aan de diepten van de modulaties dat verschillende modellen Hauptwerk's (tremulanten, windaanbod modus en zwelkasten) van toepassing op de buis ' ... mod: ... (PCT) 'Aanpassingen aan te passen aan de diepten van de modulaties dat verschillende modellen Hauptwerk's (tremulanten, windaanbod modus en zwelkasten) van toepassing op de buis 

ten opzichte van de door de maker steekproefset de diepte. Bijvoorbeeld, het verminderen van de ' Alle perspectieven: tremulant mod: toonhoogte (PCT) 'Aanpassing van de standaard (100%) tot 50% ten opzichte van de door de maker steekproefset de diepte. Bijvoorbeeld, het verminderen van de ' Alle perspectieven: tremulant mod: toonhoogte (PCT) 'Aanpassing van de standaard (100%) tot 50% ten opzichte van de door de maker steekproefset de diepte. Bijvoorbeeld, het verminderen van de ' Alle perspectieven: tremulant mod: toonhoogte (PCT) 'Aanpassing van de standaard (100%) tot 50% 

zal de diepte van veld modulaties dat tremulanten toepassing op de pijp te halveren, zodat de tremulant de spoed van de buis half zoveel invloed. 

Natuurlijk, voor tremulant modulatiediepte aanpassingen hoorbaar zijn, je moet ook de relevante tremulant (indien aanwezig) ingeschakeld. Ook zwelkast modulatiediepte aanpassingen 

hebben geen effect als de rang niet is ingesloten in een zwelkast.

De meeste modulatiediepte aanpassingen mogelijk ook negatieve waarden, die de polariteit van hun modulaties omkeren. Bijvoorbeeld, het instellen van ' Alle perspectieven: tremulant mod: De meeste modulatiediepte aanpassingen mogelijk ook negatieve waarden, die de polariteit van hun modulaties omkeren. Bijvoorbeeld, het instellen van ' Alle perspectieven: tremulant mod: 

toonhoogte (PCT) 'Een negatieve waarde (bijvoorbeeld -100%) zal de tremulant verhogen veld van de buis op tijdstippen die het normaal zou zijn te verlagen. toonhoogte (PCT) 'Een negatieve waarde (bijvoorbeeld -100%) zal de tremulant verhogen veld van de buis op tijdstippen die het normaal zou zijn te verlagen. 

De stereo balans van de meeste modulatiediepten / filters kunnen ook worden aangepast. Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om een gemodelleerde tremulant moduleren van de amplitude 

van een rang sterker in het rechter kanaal (met behulp van de ' Alle perspectieven: tremulant mod: amplitude stereo bal (pct, na +/- 100 keert) 'Aanpassing), terwijl waardoor dit van invloed van een rang sterker in het rechter kanaal (met behulp van de ' Alle perspectieven: tremulant mod: amplitude stereo bal (pct, na +/- 100 keert) 'Aanpassing), terwijl waardoor dit van invloed van een rang sterker in het rechter kanaal (met behulp van de ' Alle perspectieven: tremulant mod: amplitude stereo bal (pct, na +/- 100 keert) 'Aanpassing), terwijl waardoor dit van invloed 

zijn harmonischen sterker in de linker hand (de zogeheten Alle perspectieven: tremulant mod: helderheid stereo bal (pct, na +/- 100 keert) 'Aanpassing), waardoor een dynamische zijn harmonischen sterker in de linker hand (de zogeheten Alle perspectieven: tremulant mod: helderheid stereo bal (pct, na +/- 100 keert) 'Aanpassing), waardoor een dynamische zijn harmonischen sterker in de linker hand (de zogeheten Alle perspectieven: tremulant mod: helderheid stereo bal (pct, na +/- 100 keert) 'Aanpassing), waardoor een dynamische 

stereo-effect geven. Deze stereo-balans modulatiediepte aanpassingen stelt waarden over +/- 100 procent, met dergelijke waarden geleidelijk de polariteit van modulaties inverteren.

De ' Alle perspectieven: overall: amplitude stereo bal (PCT) 'Aanpassing anders, doordat een waarde van -100% betekent dat het linker kanaal tweemaal de normale amplitude te horen en het De ' Alle perspectieven: overall: amplitude stereo bal (PCT) 'Aanpassing anders, doordat een waarde van -100% betekent dat het linker kanaal tweemaal de normale amplitude te horen en het De ' Alle perspectieven: overall: amplitude stereo bal (PCT) 'Aanpassing anders, doordat een waarde van -100% betekent dat het linker kanaal tweemaal de normale amplitude te horen en het 

rechterkanaal niet gehoord worden. + 100% procent is het tegenovergestelde, en de standaardwaarde van 0 procent betekent dat de twee stereo kanalen op de standaard amplitudes 

gedefinieerd door de maker van het monster gehoord zal worden ingesteld die u gebruikt.

De '… lo / hi EQ: ... 'Aanpassingen kunt u een eenvoudige low-pass of toe te passen high-pass parametrische EQ (filter) op de buis, het aanpassen van de balans tussen hoge en lage tonen. De De '… lo / hi EQ: ... 'Aanpassingen kunt u een eenvoudige low-pass of toe te passen high-pass parametrische EQ (filter) op de buis, het aanpassen van de balans tussen hoge en lage tonen. De De '… lo / hi EQ: ... 'Aanpassingen kunt u een eenvoudige low-pass of toe te passen high-pass parametrische EQ (filter) op de buis, het aanpassen van de balans tussen hoge en lage tonen. De 

overgangsfrequentie geeft het middelpunt tussen de lage en hoge tonen banden. De breedte overgang bepaalt de steilheid van de frekwentiekarakteristiek in het overgangsgebied tussen de lage 

en hoge tonen en wordt opgegeven als een percentage van de overgangsfrequentie. Over het algemeen is het het beste om zeer lage waarden voor de overgangsbreedte voorkomen, aangezien 

zij een zeer steile frequentierespons en hogere 'filter rimpel' (een effect waarbij de frequenties weerszijden van de overgang worden versterkt of overmatig verzwakt in een smalle band geeft, 

vergelijking met de rest van de frequentierespons). Equivalente parameters kunnen binnen de virtuele orgel worden opgegeven door zijn schepper, en de standaardwaarden van de equalizer 

parameters uit het virtuele orgaan definitie. Eventuele aanpassingen van die EQ parameters

override die welke door de maker van het orgel. override die welke door de maker van het orgel. 

Aanpassingen met ' retrigger 'Tussen haakjes geven aan dat het veranderen van hun waarden zullen geen invloed op het geluid, totdat de pijp naast begint te geluid - het zal geen invloed op de toetsen die u op dit moment naar Aanpassingen met ' retrigger 'Tussen haakjes geven aan dat het veranderen van hun waarden zullen geen invloed op het geluid, totdat de pijp naast begint te geluid - het zal geen invloed op de toetsen die u op dit moment naar Aanpassingen met ' retrigger 'Tussen haakjes geven aan dat het veranderen van hun waarden zullen geen invloed op het geluid, totdat de pijp naast begint te geluid - het zal geen invloed op de toetsen die u op dit moment naar 

beneden zou kunnen houden. 

De ' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ... 'Aanpassingen worden gebruikt, om de uitvoer van een bepaalde pijp rang tot enige of alle vier 'output perspectieven' en de vier De ' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ... 'Aanpassingen worden gebruikt, om de uitvoer van een bepaalde pijp rang tot enige of alle vier 'output perspectieven' en de vier De ' Perspectief mix: source persp output persp 1/2/3/4 ... 'Aanpassingen worden gebruikt, om de uitvoer van een bepaalde pijp rang tot enige of alle vier 'output perspectieven' en de vier 

perspectieven onafhankelijk worden geuit gebruiken' Output persp 1/2/3/4: ... 'Aanpassingen. Deze uitgang perspectieven zou normaal gesproken worden gebruikt voor (en worden standaard perspectieven onafhankelijk worden geuit gebruiken' Output persp 1/2/3/4: ... 'Aanpassingen. Deze uitgang perspectieven zou normaal gesproken worden gebruikt voor (en worden standaard perspectieven onafhankelijk worden geuit gebruiken' Output persp 1/2/3/4: ... 'Aanpassingen. Deze uitgang perspectieven zou normaal gesproken worden gebruikt voor (en worden standaard 

geconfigureerd voor) surround / 3D-geluid te gebruiken, zodat u de mix verzonden vanaf elke virtuele rank / pijp controle aan elk van uw surround / 3D set-up van de stereo luidspreker paren ( 

front / hoofd, voor / boven, achter / main, achter / boven), dus effectief positioneren van de rang vrijwel binnen uw luisterruimte. Raadpleeg de Audio routing en impulse response reverb deel front / hoofd, voor / boven, achter / main, achter / boven), dus effectief positioneren van de rang vrijwel binnen uw luisterruimte. Raadpleeg de Audio routing en impulse response reverb deel 

1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik

onderdeel met de. 



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

213 Sectie V: Het gebruik van Hauptwerk 

De ' Output persp 1/2/3/4 ...: vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger) 'Aanpassingen stelt real-time, per-outputperspective, staart afgifte truncatie (eventueel naast het De ' Output persp 1/2/3/4 ...: vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger) 'Aanpassingen stelt real-time, per-outputperspective, staart afgifte truncatie (eventueel naast het De ' Output persp 1/2/3/4 ...: vorming tail afkortingslengte (msec, 0 = afgekapt; retrigger) 'Aanpassingen stelt real-time, per-outputperspective, staart afgifte truncatie (eventueel naast het 

niet-real-time tail afgifte afknotting verkrijgbaar via het' orgel | Load orgel, het aanpassen van rang audio geheugen options' scherm), die kunnen helpen om een natte sample reeks te maken lijkt een niet-real-time tail afgifte afknotting verkrijgbaar via het' orgel | Load orgel, het aanpassen van rang audio geheugen options' scherm), die kunnen helpen om een natte sample reeks te maken lijkt een niet-real-time tail afgifte afknotting verkrijgbaar via het' orgel | Load orgel, het aanpassen van rang audio geheugen options' scherm), die kunnen helpen om een natte sample reeks te maken lijkt een 

beetje 'droger' dan het geval zou normaal. (Let op: de real-time inkorting functionaliteit die nodig is voor het orgel geheugen niet vermindert, en je moet elke aangehouden noten triggeren om de 

veranderingen te beluisteren.) Met behulp van deze real-time release inkorting aanpassingen, je kon, bijvoorbeeld, shorten de release staarten voor de buis voor een voorste paar surround 

luidsprekers (met behulp van ' Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... ') Maar laat de release staarten un-verkort voor een achterste paar surround luidsprekers (met behulp luidsprekers (met behulp van ' Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... ') Maar laat de release staarten un-verkort voor een achterste paar surround luidsprekers (met behulp luidsprekers (met behulp van ' Persp uitgang 1 (voor 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... ') Maar laat de release staarten un-verkort voor een achterste paar surround luidsprekers (met behulp 

van' Persp uitgang 3 (achter 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... '). Het zou dan gelijktijdig geluid door beide luidsprekers voor en achter met verschillende lengtes van de release staarten, van' Persp uitgang 3 (achter 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... '). Het zou dan gelijktijdig geluid door beide luidsprekers voor en achter met verschillende lengtes van de release staarten, van' Persp uitgang 3 (achter 1 / hoofd): vorming tail afkortingslengte ... '). Het zou dan gelijktijdig geluid door beide luidsprekers voor en achter met verschillende lengtes van de release staarten, 

waardoor het lijkt 'droger' van de voorkant dan aan de achterkant.

Aanpassen tremulant tarieven 

Als een virtuele orgel heeft tremulanten en als het gebruik maakt van Hauptwerk native tremulant model om hen te voorzien (in tegenstelling tot het spelen samples die zijn opgenomen met de echte tremulant 

bezig) dan is de Organ instellingen | aanpassing Tremulant percentage zetting (bij gemodelleerde tremulanten) scherm kunt hun tarieven (snelheid) in te stellen: bezig) dan is de Organ instellingen | aanpassing Tremulant percentage zetting (bij gemodelleerde tremulanten) scherm kunt hun tarieven (snelheid) in te stellen: bezig) dan is de Organ instellingen | aanpassing Tremulant percentage zetting (bij gemodelleerde tremulanten) scherm kunt hun tarieven (snelheid) in te stellen: 

selecteert u de tremulant waarvan de rente die u wenst aan te passen aan de bovenkant van het scherm verplaats de schuifregelaar om de snelheid te veranderen. Als u wilt, kunt u de rang spelen terwijl doen om uw 

wijzigingen in real-time te horen.

Merk op dat de meeste sample sets kunt u ook met de rechtermuisknop op een tremulant, of op een rang beïnvloed door een tremulant, om de tremulant snelheid uiten scherm met de tremulant vooraf 

geselecteerde (voor uw gemak short-cut) te openen. 
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Spelen Hauptwerk live vanuit een digitaal orgel 

Compatibiliteit met digitale orgels 

Hauptwerk heeft ingebouwde ondersteuning, met inbegrip van 'MIDI leren' (instellingen automatische detectie) voor de meeste van de soort maatregelen die op de meeste merken en modellen (huidige en 

historische) van commerciële digitale orgels die MIDI te hebben. Vandaar dat een digitaal orgel kan een handige en effectieve MIDI controller om Hauptwerk te spelen in real-time te maken.

Tweedehands oudere digitale orgels met MIDI kunnen vaak relatief goedkoop worden gekocht, waardoor ze een populaire optie. Op dezelfde manier kan Hauptwerk worden gebruikt als een 

'sound engine upgrade' voor oudere MIDI-compatibele digitale orgels.

In het algemeen zouden we verwachten (maar we kunnen niet garanderen) dat Hauptwerk zou moeten werken met de meeste van de controles (waaronder toetsenborden, stopt / koppelingen / 

tremulanten en expressie pedalen) op de huidige en recente modellen door grote digitaal orgel fabrikanten, waaronder Allen, Rodgers, Johannus, burggraaf, Content, Ahlborn, Makin en Wyvern. 

Echter, er zijn een groot aantal modellen van digitale orgels en het is onmogelijk voor ons om te testen met alle van hen, dus we raden testen met Hauptwerk om de compatibiliteit te bepalen voordat ofwel 

het kopen van een digitaal orgel voor gebruik met Hauptwerk, of voor het kopen van een licentie voor Hauptwerk te gebruiken met een digitaal orgel dat u al kan hebben. Het spijt ons, we zijn niet in een 

positie om te kunnen garanderen, of advies over, compatibiliteit met specifieke merken / modellen van digitale orgel op voorhand. Hauptwerk kan gratis worden gedownload voor de evaluatie, dus als 

mogelijk adviseren wij gewoon te installeren en te proberen met de digitale orgel in kwestie: gebruik rechter muisklik automatische detectie om te zien of Hauptwerk het digitale orgel verschillende soorten 

controles kan detecteren.

Als uw orgel heeft MIDI dan zal het vrijwel zeker mogelijk zijn om virtuele toetsenborden Hauptwerk spelen van keyboards uw digitale orgel. Echter, de MIDI-implementatie gebruikt 

voor stops, combinatie zuigers / knoppen en zwelpedalen varieert sterk tussen merken en modellen. We proberen Hauptwerk MIDI implementatie zo flexibel mogelijk om tegemoet te 

komen voor de meesten van hen, maar er kunnen enkele gevallen waarin het niet compatibel.

Stops zuigers en combinatiesystemen 

Belangrijk: ( in de veronderstelling dat stop en zuigers van uw digitale orgel te sturen MIDI in formaten die Hauptwerk kan begrijpen) kunt u ervoor kiezen om de digitale orgel met Hauptwerk te gebruiken in Belangrijk: ( in de veronderstelling dat stop en zuigers van uw digitale orgel te sturen MIDI in formaten die Hauptwerk kan begrijpen) kunt u ervoor kiezen om de digitale orgel met Hauptwerk te gebruiken in 

een van de twee modi: 

1. Configure (automatische detectie) virtuele stops Hauptwerk's / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel 1. Configure (automatische detectie) virtuele stops Hauptwerk's / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel 1. Configure (automatische detectie) virtuele stops Hauptwerk's / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel 

stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) stops / koppelingen / tremulanten, dan gebruik maken van de digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem in plaats van Hauptwerk, maar niet doen configure (automatische detectie) 

elke virtuele combinatie zuigers / knoppen Hauptwerk om direct naar het digitale orgel combinatie zuigers reageren, 

of : of : 

2. Configure (automatische detectie) Hauptwerk virtuele combinatie zuigers / knoppen om direct te reageren op combinatie van de digitale orgel 2. Configure (automatische detectie) Hauptwerk virtuele combinatie zuigers / knoppen om direct te reageren op combinatie van de digitale orgel 2. Configure (automatische detectie) Hauptwerk virtuele combinatie zuigers / knoppen om direct te reageren op combinatie van de digitale orgel 

zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk zuigers, dan Gebruik Hauptwerk's combinatiesysteem in plaats van het digitale orgel is gebouwd in combinatie systeem, maar niet doen configure (automatische detectie) een van Hauptwerk 

virtuele stops / koppelingen / tremulanten te reageren op de digitale orgel registers / koppelingen / tremulanten. 

Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de Het is heel belangrijk dat je nooit beide Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten en zijn virtuele combinatie zuigers / knoppen geconfigureerd om te reageren direct op de 

betreffende bedieningselementen van de digitale orgel, anders Hauptwerk de combinatie systeem zal onvermijdelijk 'gevecht met' de digitale orgel combinatie systeem in de staten van de 

haltes / koppelingen / tremulanten, meestal leidt tot de virtuele en fysieke stops / koppelingen / tremulanten uit synchronisatie raken met elkaar, of belanden in onvoorspelbare staten. Als u 

zich per ongeluk vinden in die situatie dan moet je beslissen welke van de twee manieren van gebruik boven u liever vermeld, gebruik dan ' Organ instellingen | Organ configuratiewizard 'Om zich per ongeluk vinden in die situatie dan moet je beslissen welke van de twee manieren van gebruik boven u liever vermeld, gebruik dan ' Organ instellingen | Organ configuratiewizard 'Om zich per ongeluk vinden in die situatie dan moet je beslissen welke van de twee manieren van gebruik boven u liever vermeld, gebruik dan ' Organ instellingen | Organ configuratiewizard 'Om 

alle MIDI / belangrijke trigger-instellingen herstellen voor het orgel (zodat de tegenstrijdige configuratie wordt gewist), dan automatisch detecteren alleen de juiste soorten virtuele controles. 

In het kort, moet u kiezen welke van de twee combinatie systemen (het digitale orgel of Hauptwerk's) te gebruiken, maar het is niet betrouwbaar mogelijk om zowel parallel geschakeld. 

Touch-screens en Novation Launchpads zijn populair middel voor het regelen van Hauptwerk virtuele stops / koppelingen / tremulanten individueel, die misschien wel het overwegen waard als opties als 

u kiest voor 'mode 2' (Hauptwerk het combinatie-systeem, geactiveerd vanuit het digitale orgel MIDI zuigers) te gebruiken. Merk ook op dat het gebruik van Hauptwerk op die manier meer flexibiliteit kan 

bieden als u van plan om meerdere virtuele instrumenten (sample sets) te gebruiken, omdat de bepalingen van de virtuele instrumenten vervolgens geheel los van elkaar kunnen zijn, en los van de 

dispositie van het digitale orgel (gezien het feit dat je niet zou worden met behulp van de digitale orgel fysieke haltes naar virtuele stops Hauptwerk te besturen).

Het aansluiten van de digitale orgel 

Elk digitaal orgel met MIDI capaciteit zal een MIDI OUT-poort, die moet worden aangesloten op een MIDI IN-poort van de computer MIDI interface. Sommige digitale orgels hebben eigenlijk twee 

MIDI OUT-poorten, waarvan er één kan worden gelabeld 'MIDI OUT' en de ander 'MIDI SEQ' (afkorting van 'sequencer'), of iets dergelijks. Op dergelijke organen is het meestal de poort met het label 

'MIDI SEQ' die je nodig hebt om te gebruiken, in plaats van het ene label 'MIDI OUT', want het is de MIDI SEQ poort die MIDI-uitvoer stuurt van fysieke controles van de digitale orgel direct (die door 

de fabrikant voor het opnemen en afspelen van hen terug via een MIDI-sequencer). Raadpleeg de documentatie van de digitale orgel in geval van twijfel.

Als de digitale heeft ook een MIDI IN-poort, en als je wilt Hauptwerk de fysieke stop / koppeling / tremulant stand te bepalen, dan is ook een MIDI-kabel aan te sluiten via de MIDI OUT-poort van de 

computer naar de digitale orgel MIDI IN-poort. 

Als uw digitale orgel heeft een extra audio-ingang, en als je wilt zijn versterkers / luidsprekers voor Hauptwerk geluid van het apparaat te gebruiken, dan sluit u een audio kabel 

van de audio-uitgang op de audio-interface van uw computer om dat extra audio-ingang. Merk wel op dat je
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meestal zou moeten ingebouwde klanken van de digitale orgel (die niet alle digitale organen toe te staan) uit te schakelen, anders kun je geluiden Hauptwerk's tegelijk te horen met de eigen stem van 

de digitale orgel. Merk ook op dat versterkers en luidsprekers van de digitale orgel niet optimaal voor audio kwaliteit zou kunnen zijn bij gebruik met Hauptwerk sample sets (vooral 'natte' sample 

sets), dus het gebruik van een aparte, hi-fidelity, luidsprekers of studio monitors kan de voorkeur.

het digitaal orgel configureren 

Als u kiest voor Hauptwerk de combinatie systeem te gebruiken, het regelen van deze vormen het digitale orgel MIDI zuigers (in plaats van het gebruik van de digitale orgel combinatie systeem en stops, 

zoals hierboven beschreven), dan komen er digitaal orgel merken / modellen moet u een 'zuiger mode' te selecteren (of soortgelijke) instelling, zodat de zuigers stuurt MIDI-uitgang individueel (en niet 

alleen die de toestanden van de ingebouwde stops via een eigen combinatiesysteem). 

Als u van plan bent om het digitale orgel ingebouwde versterkers / luidsprekers gebruiken voor de audio-uitgang Hauptwerk is dan u nodig heeft om de audio AUX-ingang mogelijk te maken en ook om de interne 

voices te schakelen. 

Raadpleeg de documentatie van de digitale orgel in geval van twijfel. 

configureren Hauptwerk 

In Hauptwerk, ervoor zorgen dat de ' MIDI hardware / console type 'Instelling op de' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren 'Scherm is ingesteld op de' Ongewijzigde MIDI digitaal / In Hauptwerk, ervoor zorgen dat de ' MIDI hardware / console type 'Instelling op de' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren 'Scherm is ingesteld op de' Ongewijzigde MIDI digitaal / In Hauptwerk, ervoor zorgen dat de ' MIDI hardware / console type 'Instelling op de' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren 'Scherm is ingesteld op de' Ongewijzigde MIDI digitaal / In Hauptwerk, ervoor zorgen dat de ' MIDI hardware / console type 'Instelling op de' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren 'Scherm is ingesteld op de' Ongewijzigde MIDI digitaal / In Hauptwerk, ervoor zorgen dat de ' MIDI hardware / console type 'Instelling op de' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren 'Scherm is ingesteld op de' Ongewijzigde MIDI digitaal / In Hauptwerk, ervoor zorgen dat de ' MIDI hardware / console type 'Instelling op de' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren 'Scherm is ingesteld op de' Ongewijzigde MIDI digitaal / 

elektronisch orgel: ... 'Ingang geschikt is voor het digitale orgel merk / model, die nodig kunnen zijn voor Hauptwerk in staat zijn om goed te communiceren met het orgel. elektronisch orgel: ... 'Ingang geschikt is voor het digitale orgel merk / model, die nodig kunnen zijn voor Hauptwerk in staat zijn om goed te communiceren met het orgel. 

Als u een Johannus of post-2000 Makin orgaan, of als u met uw digitale orgel MIDI stopt / koppelingen / tremulanten om virtuele stops Hauptwerk's controleren, maar die MIDI stopt kan niet 

worden gecontroleerd van Hauptwerk, dan is ook de ' Reset MIDI orgel console wanneer Hauptwerk resets? 'Algemene voorkeur voor' Vragen alvorens mijn MIDI orgel console handmatig worden gecontroleerd van Hauptwerk, dan is ook de ' Reset MIDI orgel console wanneer Hauptwerk resets? 'Algemene voorkeur voor' Vragen alvorens mijn MIDI orgel console handmatig worden gecontroleerd van Hauptwerk, dan is ook de ' Reset MIDI orgel console wanneer Hauptwerk resets? 'Algemene voorkeur voor' Vragen alvorens mijn MIDI orgel console handmatig worden gecontroleerd van Hauptwerk, dan is ook de ' Reset MIDI orgel console wanneer Hauptwerk resets? 'Algemene voorkeur voor' Vragen alvorens mijn MIDI orgel console handmatig 

resetten 'Anders zet deze op' Send “off” om alle haltes individueel '. resetten 'Anders zet deze op' Send “off” om alle haltes individueel '. resetten 'Anders zet deze op' Send “off” om alle haltes individueel '. resetten 'Anders zet deze op' Send “off” om alle haltes individueel '. 

Op de 'Algemene instellingen | MIDI-poorten 'Screen zorg ervoor dat u de MIDI IN-poort van uw computer (waar u de MIDI-kabel aangesloten van de 'MIDI OUT' of 'poort MIDI Op de 'Algemene instellingen | MIDI-poorten 'Screen zorg ervoor dat u de MIDI IN-poort van uw computer (waar u de MIDI-kabel aangesloten van de 'MIDI OUT' of 'poort MIDI Op de 'Algemene instellingen | MIDI-poorten 'Screen zorg ervoor dat u de MIDI IN-poort van uw computer (waar u de MIDI-kabel aangesloten van de 'MIDI OUT' of 'poort MIDI 

SEQ' op uw digitaal orgel) is geselecteerd in de linkerhand (' Console MIDI IN ) Kolom op de MIDI IN poortenSEQ' op uw digitaal orgel) is geselecteerd in de linkerhand (' Console MIDI IN ) Kolom op de MIDI IN poortenSEQ' op uw digitaal orgel) is geselecteerd in de linkerhand (' Console MIDI IN ) Kolom op de MIDI IN poortenSEQ' op uw digitaal orgel) is geselecteerd in de linkerhand (' Console MIDI IN ) Kolom op de MIDI IN poortenSEQ' op uw digitaal orgel) is geselecteerd in de linkerhand (' Console MIDI IN ) Kolom op de MIDI IN poortenSEQ' op uw digitaal orgel) is geselecteerd in de linkerhand (' Console MIDI IN ) Kolom op de MIDI IN poorten

tabblad te vinden. (Hoewel de MIDI-poort kan worden genoemd 'MIDI SEQ' op het digitale orgel zelf, is het zeer belangrijk dat u dit niet geselecteerd in de rechter hebben ' Hauptwerk tabblad te vinden. (Hoewel de MIDI-poort kan worden genoemd 'MIDI SEQ' op het digitale orgel zelf, is het zeer belangrijk dat u dit niet geselecteerd in de rechter hebben ' Hauptwerk 

MIDI-recorder / speler extern MIDI IN 'Column over MIDI IN scherm poorten Hauptwerk's, want dat is voor een ander doel en het zou niet goed werken.) MIDI-recorder / speler extern MIDI IN 'Column over MIDI IN scherm poorten Hauptwerk's, want dat is voor een ander doel en het zou niet goed werken.) 

Als u een kabel van MIDI OUT-poort van uw computer naar een MIDI IN-poort is aangesloten op uw digitale orgel (zodat Hauptwerk kan de toestanden van zijn stops / koppelingen / tremulanten 

controle) dan is de bijbehorende MIDI OUT-poort te selecteren ook op uw computer in de linkerhand (' Console MIDI OUT ) Kolom op de MIDI OUT-poorten tab van het 'Algemene instellingen | controle) dan is de bijbehorende MIDI OUT-poort te selecteren ook op uw computer in de linkerhand (' Console MIDI OUT ) Kolom op de MIDI OUT-poorten tab van het 'Algemene instellingen | controle) dan is de bijbehorende MIDI OUT-poort te selecteren ook op uw computer in de linkerhand (' Console MIDI OUT ) Kolom op de MIDI OUT-poorten tab van het 'Algemene instellingen | controle) dan is de bijbehorende MIDI OUT-poort te selecteren ook op uw computer in de linkerhand (' Console MIDI OUT ) Kolom op de MIDI OUT-poorten tab van het 'Algemene instellingen | controle) dan is de bijbehorende MIDI OUT-poort te selecteren ook op uw computer in de linkerhand (' Console MIDI OUT ) Kolom op de MIDI OUT-poorten tab van het 'Algemene instellingen | controle) dan is de bijbehorende MIDI OUT-poort te selecteren ook op uw computer in de linkerhand (' Console MIDI OUT ) Kolom op de MIDI OUT-poorten tab van het 'Algemene instellingen | controle) dan is de bijbehorende MIDI OUT-poort te selecteren ook op uw computer in de linkerhand (' Console MIDI OUT ) Kolom op de MIDI OUT-poorten tab van het 'Algemene instellingen | controle) dan is de bijbehorende MIDI OUT-poort te selecteren ook op uw computer in de linkerhand (' Console MIDI OUT ) Kolom op de MIDI OUT-poorten tab van het 'Algemene instellingen | 

MIDI-poorten 'Scherm. MIDI-poorten 'Scherm. 

U kunt de wizard Algemeen gebruik als alternatief (' Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard ') om al deze instellingen te configureren. U kunt de wizard Algemeen gebruik als alternatief (' Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard ') om al deze instellingen te configureren. U kunt de wizard Algemeen gebruik als alternatief (' Algemene instellingen | Algemeen configuratiewizard ') om al deze instellingen te configureren. 

Eenmaal gedaan, laadt de virtuele orgel gebruiken klik met de rechtermuisknop automatische detectie ( 'MIDI learn') als de gewone virtuele controles Hauptwerk voor de gewenste MIDI-controles configureren op uw digitaal 

orgel, en voorzichtig om te voorkomen dat de configuratie van zowel de stopt en zuigers die vallen bovenstaande. 
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MIDI sequencing, de Hauptwerk AU / VST Link en het toepassen van externe realtime effecten 

plug-ins 

Het opnemen en afspelen van live-solo-optredens: de ingebouwde MIDI-recorder / speler en zijn vaste, vooraf gedefinieerde MIDI 

implementatie 

Hauptwerk heeft een basis MIDI-recorder / speler ingebouwd, zo ontworpen dat u live uitvoeringen op te nemen als MIDI-bestanden, ze afspelen en gemakkelijk om de resulterende MIDI-bestanden uit te 

wisselen tussen alle andere gebruikers van dezelfde virtuele instrument. U kunt ook een MIDI-bestand op te nemen tijdens het spelen van een ander terug, zodat u 'overdub'. Hauptwerk de ingebouwde 

audio-recorder kan ook worden gebruikt op elk gewenst moment, bijvoorbeeld zodat u 'bounce down' een MIDI-bestand naar audio.

Hauptwerk MIDI-recorder / speler is ontworpen om een volledig vast, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie te gebruiken, ongeacht wat MIDI hardware of MIDI-instellingen moet u wellicht. Het 

registreert de acties die u uitvoert in Hauptwerk (bijvoorbeeld virtuele registratie veranderingen), in plaats van de manier waarop je die acties getriggerd (bijvoorbeeld MIDI-berichten van je MIDI orgel 

console of touch-screen persen). Het is ook ontworpen om niet te combinatie systeem acties die rechtstreeks op te nemen, maar in plaats daarvan om het record uitslagen van die acties (bijvoorbeeld, console of touch-screen persen). Het is ook ontworpen om niet te combinatie systeem acties die rechtstreeks op te nemen, maar in plaats daarvan om het record uitslagen van die acties (bijvoorbeeld, console of touch-screen persen). Het is ook ontworpen om niet te combinatie systeem acties die rechtstreeks op te nemen, maar in plaats daarvan om het record uitslagen van die acties (bijvoorbeeld, 

registreert de inschrijving veranderingen die het gevolg zijn van wat leidde tot een combinatie zuiger, in plaats van het feit dat de combinatie zuiger werd geactiveerd). 

De vaste MIDI implementatie is bedekt volledig in de Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie hoofdstuk in deze handleiding. Merk op dat u ook De vaste MIDI implementatie is bedekt volledig in de Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie hoofdstuk in deze handleiding. Merk op dat u ook De vaste MIDI implementatie is bedekt volledig in de Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie hoofdstuk in deze handleiding. Merk op dat u ook 

kunt bekijken de implementatie die Hauptwerk specifiek zult gebruiken voor welk orgaan u momenteel met behulp van de geladen opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, kunt bekijken de implementatie die Hauptwerk specifiek zult gebruiken voor welk orgaan u momenteel met behulp van de geladen opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, 

vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) menufunctie. vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) menufunctie. 

Hauptwerk maakt gebruik van deze speciale, vaste, vooraf gedefinieerde, combinatie set-onafhankelijke en hardware-onafhankelijke, MIDI implementatie zeer opzettelijk, zodat: 

• Iedere gebruiker van een bepaald virtueel instrument (sample set) kan een MIDI-bestand uit te wisselen met een andere gebruiker van dezelfde virtuele instrument en het zal 

onmiddellijk afspelen perfect, zonder bijzondere MIDI hardware vereist is, zonder dat de MIDI-instellingen veranderingen op alle zijn nodig , en zonder enige specifieke combinatie 

sets (files) is vereist. 

• Als u uw MIDI-console hardware of MIDI-instellingen te wijzigen dan al uw MIDI-bestanden nog steeds perfect zal werken. 

• Ook als u uw combinatie sets veranderen, dan al uw MIDI-bestanden nog steeds perfect werken. 

• Zelfs als u een MIDI orgel console voor live-spelen die complexe MIDI implementatie heeft gebruikt, dan is de MIDI-bestanden die u opneemt van Hauptwerk zal nog een 

MIDI-implementatie te gebruiken dat is eenvoudig, leesbaar en gemakkelijk te bewerken zijn in de meeste MIDI sequencer software. Bijvoorbeeld, sommige MIDI orgel consoles gebruiken 

MIDI 'bit-veld' MIDI-implementaties voor hun stops, die kon niet gemakkelijk in een MIDI-sequencer worden uitgegeven als opgenomen in hun ruwe vorm, en sommige digitale orgels 

beroepen op de vroegere staten van hun stops wordt herinnerd en herhaald in bepaalde sequenties.

• Acties uitgevoerd vanaf touch-screens, muisklikken, of computer toetsaanslagen worden geregistreerd op precies dezelfde manier als acties geactiveerd via MIDI hardware. 

• Als je gewoon wilt Hauptwerk gebruiken om MIDI-bestanden af te spelen die andere mensen hebben geregistreerd voor de specifieke Hauptwerk virtuele instrument dan kun je 

dat doen meteen na de installatie, zonder enige MIDI hardware, en zonder dat een MIDI-instellingen te configureren. 
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Hauptwerk AU / VST Link plug-in (Advanced Edition): voor het routeren van audio / MIDI 

De Hauptwerk AU / VST Link bestaat uit een set van 64-bit en 32-bit VST (Windows) en 64-bit VST en Audio Unit (MacOS) plug-ins die biedt u de mogelijkheid audio en MIDI tussen 

Hauptwerk en een AU / VST compatibel MIDI sequencer / host ( 'AU / VST host'). De Hauptwerk AU / VST Link is alleen beschikbaar in de Advanced Edition van Hauptwerk.

In tegenstelling tot de meeste conventionele virtuele instrument software, heeft Hauptwerk zelf niet daadwerkelijk uitgevoerd als een plug-in instrument volledig binnen de AU / VST gastheer. In plaats daarvan, 

Hauptwerk werkt altijd als een stand-alone applicatie, eventueel waardoor audio en MIDI worden gerouteerd tussen Hauptwerk en een AU / VST host (sequencer) door het selecteren van de Hauptwerk AU / Hauptwerk werkt altijd als een stand-alone applicatie, eventueel waardoor audio en MIDI worden gerouteerd tussen Hauptwerk en een AU / VST host (sequencer) door het selecteren van de Hauptwerk AU / 

VST Link vermelding als audio-uitvoerinrichting en / of een MIDI IN of MIDI OUT.aansluiting Hauptwerk: VST Link vermelding als audio-uitvoerinrichting en / of een MIDI IN of MIDI OUT.aansluiting Hauptwerk: 

De Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm met de Hauptwerk AU / VST Link geselecteerd als de audio-uitgang apparaat: De Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm met de Hauptwerk AU / VST Link geselecteerd als de audio-uitgang apparaat: De Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm met de Hauptwerk AU / VST Link geselecteerd als de audio-uitgang apparaat: 
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MIDI-poorten menu met de Hauptwerk AU / VST Link gekozen voor conventionele ( 'Console MIDI IN') MIDI input van een MIDI sequencer: MIDI-poorten menu met de Hauptwerk AU / VST Link gekozen voor conventionele ( 'Console MIDI IN') MIDI input van een MIDI sequencer: 

De Hauptwerk AU / VST Link maakt audio / MIDI worden gerouteerd tussen 64-bit Hauptwerk en 64-bits of 32-bits sequencers / hosts. De Hauptwerk AU / VST Link maakt audio / MIDI worden gerouteerd tussen 64-bit Hauptwerk en 64-bits of 32-bits sequencers / hosts. De Hauptwerk AU / VST Link maakt audio / MIDI worden gerouteerd tussen 64-bit Hauptwerk en 64-bits of 32-bits sequencers / hosts. 

Let op dat u de Hauptwerk AU / VST Link alleen kunt gebruiken voor audio als u wilt, ongeacht of u van plan bent om MIDI-sequencing doen. Zo kunt u heel gemakkelijk gebruik maken van een 

VST gastheer zoals Reaper via de Hauptwerk AU / VST Link toe te passen externe effecten plug-ins om audio-uitgang (s) Hauptwerk's.

Enkele belangrijke dingen in gedachten te houden bij het gebruik van de AU / VST link: 

• Je moet de juiste orgel in Hauptwerk laden voor uw sequencer / host project; het zal niet automatisch geladen met het project.Je moet de juiste orgel in Hauptwerk laden voor uw sequencer / host project; het zal niet automatisch geladen met het project.

• Als u gebruik maakt van de Hauptwerk AU / VST Link om de route audio van Hauptwerk dan zorg ervoor dat sample rate de sequencer / host project komt overeen met de oorspronkelijke Als u gebruik maakt van de Hauptwerk AU / VST Link om de route audio van Hauptwerk dan zorg ervoor dat sample rate de sequencer / host project komt overeen met de oorspronkelijke 

sampling rate van het orgel ( sample set) die u gebruikt in Hauptwerk voor dat project, anders wordt het orgel zal klinken op de verkeerde toonhoogte. sampling rate van het orgel ( sample set) die u gebruikt in Hauptwerk voor dat project, anders wordt het orgel zal klinken op de verkeerde toonhoogte. 

• Je moet hebben slechts één exemplaar van de Hauptwerk plug-in geladen binnen het project van uw sequencer, niet Onafhankelijke Hauptwerk plug-in gevallen op Je moet hebben slechts één exemplaar van de Hauptwerk plug-in geladen binnen het project van uw sequencer, niet Onafhankelijke Hauptwerk plug-in gevallen op Je moet hebben slechts één exemplaar van de Hauptwerk plug-in geladen binnen het project van uw sequencer, niet Onafhankelijke Hauptwerk plug-in gevallen op Je moet hebben slechts één exemplaar van de Hauptwerk plug-in geladen binnen het project van uw sequencer, niet Onafhankelijke Hauptwerk plug-in gevallen op 

afzonderlijke sporen. Raadpleeg de documentatie van uw sequencer voor hoe om dat te bereiken. Bijvoorbeeld, in Cubase, moet de Hauptwerk plug-in in Cubase het afzonderlijke sporen. Raadpleeg de documentatie van uw sequencer voor hoe om dat te bereiken. Bijvoorbeeld, in Cubase, moet de Hauptwerk plug-in in Cubase het 

instrument rek en stel nummers naar uitgang via het instrument rek laden, in plaats van het laden van de plug-in rechtstreeks in elk spoor. In Logic Pro X zou u het eerste 

nummer in net als een software-instrument, licht dan de baan en gebruik ' Track | andere | Nieuw spoor met het volgende / zelfde MIDI-kanaal Om willekeurige extra tracks die nummer in net als een software-instrument, licht dan de baan en gebruik ' Track | andere | Nieuw spoor met het volgende / zelfde MIDI-kanaal Om willekeurige extra tracks die nummer in net als een software-instrument, licht dan de baan en gebruik ' Track | andere | Nieuw spoor met het volgende / zelfde MIDI-kanaal Om willekeurige extra tracks die 

dezelfde plug-in geval als het eerste muziekstuk creëren. 

• De Hauptwerk AU / VST Link ondersteunt geen off-line (non-real-time) verwerking. Elke audio weergave moet worden gedaan op normale snelheid.

• Als routering via Hauptwerk AU / VST netwerken moet audio bufferomvang worden gespecificeerd binnen Hauptwerk (omdat Hauptwerk vereist maten zijn buffers om 

machten van twee en een constante grootte, zodat zero-latency impulsresponsie nagalm kan binnen Hauptwerk). Voor een goede werking moet de individuele 

buffergrootte set in Hauptwerk niet groter dan buffergrootte de AU / VST gastheer en de totale hoeveelheid Hauptwerk buffering (Hauptwerk individuele buffergrootte 

maal aantal buffers) moet ten minste ten zoveel als de AU / buffergrootte VST gastheer. Als u zeker weet dat buffer grootte van de gastheer altijd precies hetzelfde 

als de grootte buffer in Hauptwerk dan kunt u het aantal buffers in Hauptwerk ingesteld op 1, dat de best mogelijke prestaties en de laagste latency moet geven zal 

zijn.
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De Hauptwerk AU / VST Link is ontworpen om de manier waarop het doet (met Hauptwerk uitgevoerd als een stand-alone applicatie), in plaats van als een conventionele plug-in 

(waarbij de hele applicatie binnen het zou lopen werken plug-in en binnen de AU / VST host) omdat: 

• Hauptwerk is typisch een processor-intensieve en geheugen-intensieve toepassing, en draait als een plug-in binnen een sequencer soms aanzienlijk beperkt de 

prestaties die Hauptwerk zou kunnen bereiken. 

• Host sequencers, evenals de VST en Audio Unit architecturen, zijn meestal ontworpen rond single-pane gebruikersinterfaces voor plug-ins, en maken het soms moeilijk 

of onmogelijk voor plug-ins om de rijke en complexe user interface functies bieden die Hauptwerk vereist (multiple touch-screen ondersteuning, drijvend / docking 

bedieningspanelen, menu's, tovenaars, etc.). 

• Hiermee kunt u 64-bit Hauptwerk draaien (zodat je zeer grote sample sets in het geheugen kunt laden), met 32-bits sequencers / hosts en / of met een 32-bit effecten 

plug-ins. 

Als je Hauptwerk te configureren met een externe MIDI sequencer gewijd aan Hauptwerk specifiek (en enige) voor het opnemen, afspelen en bewerken van live-solo orgel 

optredens (dat is vrij ongebruikelijk), dan kan de volgende voordelen bovendien van toepassing: 

• Sinds MIDI gaat rechtstreeks tussen Hauptwerk en uw MIDI / digitaal orgel console een niveau van naadloze integratie met de MIDI-hardware kan worden bereikt dat met 

veel digitale orgels onmogelijk zou zijn als MIDI in plaats daarvan gingen via de sequencer. 

• Alle voordelen van de vaste uitvoering van het MIDI-recorder / speler toe te passen (overdraagbaarheid van MIDI-bestanden, de onafhankelijkheid van MIDI-bestanden van MIDI hardware / instellingen, de 

onafhankelijkheid van MIDI-bestanden van de combinatie sets, touch-screen, klik van de muis en de computer compatibiliteit sleutel, etc .). 

• Tweerichtingsintegratie mogelijk tussen Hauptwerk en de sequencer. Bijvoorbeeld, kunnen de resultaten van touch-screen, muisklik of computer belangrijke gebeurtenissen 

worden vastgelegd op precies dezelfde wijze als die geactiveerd via MIDI.

AU en VST plug-in locaties (alleen Advanced Edition) 

MacOS 

MacOS heeft standaard vaste locaties voor audio-eenheid en VST plug-ins, waarbij Hauptwerk installer installeert automatisch de benodigde onderdelen. Alle Mac sequencers / hosts 

wordt automatisch scannen en vind de Hauptwerk plug-ins bij het opstarten, en geen handmatige stappen nodig zijn om locaties voor hen te kiezen.

ramen 

Bij het installeren van Hauptwerk op Windows u wordt gevraagd naar de map waarin de Hauptwerk VST Link plug-ins moeten worden geïnstalleerd. Standaard zullen ze worden 

geïnstalleerd in: C: \ Program Files \ Hauptwerk Virtual Pipe Organ VST Link Plug-In. Als u wilt, kunt u in plaats daarvan uw VST sequencer / gastheer VST plug-ins map, zodat de geïnstalleerd in: C: \ Program Files \ Hauptwerk Virtual Pipe Organ VST Link Plug-In. Als u wilt, kunt u in plaats daarvan uw VST sequencer / gastheer VST plug-ins map, zodat de geïnstalleerd in: C: \ Program Files \ Hauptwerk Virtual Pipe Organ VST Link Plug-In. Als u wilt, kunt u in plaats daarvan uw VST sequencer / gastheer VST plug-ins map, zodat de 

sequencer / host ze automatisch te vinden, anders moet u de map Hauptwerk VST toe te voegen aan de VST-plug-ins zoeken pad. 

Als u kiest voor een niet-standaard map voor de installatie van de VST-plug-ins kunt u nooit proberen om de Hauptwerk VST plug-ins handmatig verplaatsen,

anders Hauptwerk installer mogelijk niet in staat om uit te vinden of een upgrade van hen in de toekomst, wat kan leiden tot oudere versies van de VST-plug-in de resterende en problemen 

compatibiliteit met nieuwere versies van Hauptwerk. Als u de locatie van de plug-ins te veranderen, gewoon re-run de Hauptwerk installer en het zal hen naar de plaats waar u opgeeft bewegen 

(geen instellingen verloren mag gaan in het proces).

MIDI sequencers en AU / VST hosts (alleen Advanced Edition) 

controls inheemse MIDI-recorder / speler Hauptwerk's zijn zeer eenvoudig: het maakt niet bieden alle faciliteiten voor het bewerken van MIDI-opnames, want er zijn tal van krachtige en 

populaire bestaande third-party MIDI sequencer toepassingen voor die, zoals Cubase, Logic en Reaper voor algemene sequencing, of Sibelius, Finale of Dorico voor notatie. 

Als u wilt bewerken MIDI-opnamen, dan moet u van derden MIDI sequencer software te gebruiken naast Hauptwerk om het te doen. De Hauptwerk voorwaarden een lijst van de MIDI-sequencers 

en versies die we Hauptwerk hebben getest met en volledig ondersteuning (hoewel Hauptwerk zal waarschijnlijk werken met de meeste anderen).

Merk op dat MIDI sequencers zijn vaak grote en complexe stukken van software die een redelijke mate van MIDI en technische expertise om het gebruik vereisen. Vandaar MIDI sequencing wordt beschouwd 

als een vrij geavanceerde onderwerp.

Houd er ook rekening mee dat buiten de brede begeleiding in deze handleiding en de tutorials die op onze website kunnen we niet normaal bieden advies of ondersteuning voor het gebruik of het configureren van 

software van derden. Mocht u dergelijke hulp behoeft, neem dan contact op met de makers van die software voor technische ondersteuning.
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Met behulp van een AU / VST gastheer voor real-time effecten op de uitgang van Hauptwerk toe te passen (alleen Advanced Edition) 

Als je gewoon wilt real-time reverb toepassen op audio-uitgang Hauptwerk is, dan is er geen noodzaak om extra software, plug-ins of hardware om die te gebruiken, aangezien de 

Hauptwerk Advanced Edition heeft ingebouwde high-performance impuls respons (convolutie) reverb-functionaliteit ingebouwd. Om het te gebruiken, dan kunt u in plaats daarvan zie de Audio Hauptwerk Advanced Edition heeft ingebouwde high-performance impuls respons (convolutie) reverb-functionaliteit ingebouwd. Om het te gebruiken, dan kunt u in plaats daarvan zie de Audio 

routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik sectie.routing en impulse response reverb deel 1 (Advanced Edition): het toevoegen van de totale reverbs, surround / 3D-geluid, stereo-enige geluid, en routing concepten voor basisgebruik sectie.

Echter, als je wilt real-time toepassing third-party software effecten plug-ins (zoals EQ voor het luisteren ruimte akoestische correctie) om de productie Hauptwerk's, dan alles wat je hoeft te doen is 

de audio-uitgang route Hauptwerk ten aanzien van externe AU of VST host-software (zoals Reaper) via de Hauptwerk AU / VST netwerken, met een geschikt effecten plug-in geladen in de AU / 

VST host en toegekend aan de uitgang van de Hauptwerk AU / VST Link plug-in. 

De ... gebruiken Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm selecteert u de Hauptwerk AU / VST Link voor audio-uitvoer in Hauptwerk: De ... gebruiken Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm selecteert u de Hauptwerk AU / VST Link voor audio-uitvoer in Hauptwerk: De ... gebruiken Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm selecteert u de Hauptwerk AU / VST Link voor audio-uitvoer in Hauptwerk: 

Configureer uw AU / VST host-software voor uitvoer van de audio naar uw belangrijkste audio-interface (bij voorkeur met behulp van door de fabrikant geleverde low-latency audio drivers voor de beste 

prestaties). 

Uw MIDI-poorten moet in de standaard manier worden geconfigureerd voor Hauptwerk (die vallen in deze handleiding, bijvoorbeeld in de Sectie III: Quick start sectie), zodat MIDI Uw MIDI-poorten moet in de standaard manier worden geconfigureerd voor Hauptwerk (die vallen in deze handleiding, bijvoorbeeld in de Sectie III: Quick start sectie), zodat MIDI Uw MIDI-poorten moet in de standaard manier worden geconfigureerd voor Hauptwerk (die vallen in deze handleiding, bijvoorbeeld in de Sectie III: Quick start sectie), zodat MIDI 

van uw MIDI toetsenbord of MIDI orgel console gaat rechtstreeks naar Hauptwerk (niet via de AU / VST host-software). 

Verzekeren dat alle MIDI IN en MIDI OUT-poorten zijn uitgeschakeld in uw AU / VST host-software, anders kun je bevriest of crasht als gevolg van MIDI feedback te krijgen, of die software strijdig kunnen Verzekeren dat alle MIDI IN en MIDI OUT-poorten zijn uitgeschakeld in uw AU / VST host-software, anders kun je bevriest of crasht als gevolg van MIDI feedback te krijgen, of die software strijdig kunnen Verzekeren dat alle MIDI IN en MIDI OUT-poorten zijn uitgeschakeld in uw AU / VST host-software, anders kun je bevriest of crasht als gevolg van MIDI feedback te krijgen, of die software strijdig kunnen 

zijn met Hauptwerk op het gebruik van de MIDI-poorten. 

Maak een project in uw AU / VST host-software voor het orgel (sample set) u van plan bent om gebruik te maken, en ervoor te zorgen dat de sample rate is ingesteld op inheemse sample rate van de Maak een project in uw AU / VST host-software voor het orgel (sample set) u van plan bent om gebruik te maken, en ervoor te zorgen dat de sample rate is ingesteld op inheemse sample rate van de 

sample set's (Anders wordt het orgel klinkt misschien op de verkeerde toonhoogte). Als u verschillende organen vervolgens kan u een apart project maken voor elke afzonderlijke oorspronkelijke sampling sample set's (Anders wordt het orgel klinkt misschien op de verkeerde toonhoogte). Als u verschillende organen vervolgens kan u een apart project maken voor elke afzonderlijke oorspronkelijke sampling 

rate ze gebruiken (bijvoorbeeld 48 kHz en 44,1 kHz) en plaats het juiste een met elk orgaan naar zijn oorspronkelijke sampling rate.

Laad nu de Hauptwerk AU / VST Link plug-in binnen het project van de gastheer, laadt een effect plug-in, en dat de plug-in toe te wijzen aan de uitgang van de Hauptwerk AU / VST Link 

plug-in. Je moet dan hoort het effect op de productie Hauptwerk's. Raadpleeg uw AU / VST host-software voor hulp bij die dingen als dat nodig is.
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Het samenstellen van stukken off-line van een MIDI-sequencer conventioneel geconfigureerd (alleen Advanced Edition) 

(Hauptwerk als 'slave' MIDI apparaat) 

In elk van de volgende situaties: 

• De MIDI sequencer moet meerdere virtuele instrumenten tegelijk te bedienen, zoals in een conventionele opnamestudio, of: 

• MIDI onderdelen moeten worden opgenomen of met de hand direct in de sequencer ingevoerd (bijvoorbeeld bij het samenstellen stuks) of: 

• De MIDI sequencer wordt soms gebruikt met andere dan Hauptwerk echte of virtuele instrumenten (aangezien het zou waarschijnlijk niet dan handig om het te configureren 

voor en na het gebruik van Hauptwerk per keer). 

... raden we het configureren van Hauptwerk en de MIDI sequencer op de manier die in deze sectie (of de Het samenstellen van stukken off-line van MIDI notatie software gedeelte ... raden we het configureren van Hauptwerk en de MIDI sequencer op de manier die in deze sectie (of de Het samenstellen van stukken off-line van MIDI notatie software gedeelte ... raden we het configureren van Hauptwerk en de MIDI sequencer op de manier die in deze sectie (of de Het samenstellen van stukken off-line van MIDI notatie software gedeelte 

eventueel plaats) niet op de wijze die in het Opnemen, afspelen en bewerken van live-solo-optredens met een MIDI-sequencer die uitsluitend gewijd aan Hauptwerk sectie. eventueel plaats) niet op de wijze die in het Opnemen, afspelen en bewerken van live-solo-optredens met een MIDI-sequencer die uitsluitend gewijd aan Hauptwerk sectie. eventueel plaats) niet op de wijze die in het Opnemen, afspelen en bewerken van live-solo-optredens met een MIDI-sequencer die uitsluitend gewijd aan Hauptwerk sectie. eventueel plaats) niet op de wijze die in het Opnemen, afspelen en bewerken van live-solo-optredens met een MIDI-sequencer die uitsluitend gewijd aan Hauptwerk sectie. eventueel plaats) niet op de wijze die in het Opnemen, afspelen en bewerken van live-solo-optredens met een MIDI-sequencer die uitsluitend gewijd aan Hauptwerk sectie. 

Onze ervaring is dat bijna alle MIDI-sequencer gebruikers de voorkeur aan Hauptwerk en de MIDI sequencer gebruiken op de manier die in dit gedeelte, dus dit is de methode die we 

normaal gesproken zou aanraden. 

Ervan uitgaande dat uw MIDI-sequencer ondersteunt Audio Unit of VST-plug-ins (anders zal je nodig hebt om echte of virtuele MIDI-kabels gebruiken om de route MIDI in plaats daarvan, en u moet 

een andere audio-uitgang apparaat voor Hauptwerk gebruiken van de ene uw MIDI sequencer is gebruikt), vervolgens de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm selecteert u de een andere audio-uitgang apparaat voor Hauptwerk gebruiken van de ene uw MIDI sequencer is gebruikt), vervolgens de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm selecteert u de een andere audio-uitgang apparaat voor Hauptwerk gebruiken van de ene uw MIDI sequencer is gebruikt), vervolgens de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm selecteert u de 

Hauptwerk AU / VST Link voor audio-uitvoer in Hauptwerk: 

Selecteer nu (inschakelen) de Hauptwerk AU / VST Link voor het in de Console MIDI IN (Linker) kolom (niet Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN, in dit geval) kolom op Selecteer nu (inschakelen) de Hauptwerk AU / VST Link voor het in de Console MIDI IN (Linker) kolom (niet Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN, in dit geval) kolom op Selecteer nu (inschakelen) de Hauptwerk AU / VST Link voor het in de Console MIDI IN (Linker) kolom (niet Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN, in dit geval) kolom op Selecteer nu (inschakelen) de Hauptwerk AU / VST Link voor het in de Console MIDI IN (Linker) kolom (niet Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN, in dit geval) kolom op Selecteer nu (inschakelen) de Hauptwerk AU / VST Link voor het in de Console MIDI IN (Linker) kolom (niet Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN, in dit geval) kolom op 

de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI IN poorten screen tab: de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI IN poorten screen tab: de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI IN poorten screen tab: 
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Zeker weten dat geen andere poorten zijn ingeschakeld in beide kolom op het scherm (anders zou u MIDI feedback, bevriest, of in strijd zijn met de MIDI-sequencer op het gebruik van de havens te Zeker weten dat geen andere poorten zijn ingeschakeld in beide kolom op het scherm (anders zou u MIDI feedback, bevriest, of in strijd zijn met de MIDI-sequencer op het gebruik van de havens te Zeker weten dat geen andere poorten zijn ingeschakeld in beide kolom op het scherm (anders zou u MIDI feedback, bevriest, of in strijd zijn met de MIDI-sequencer op het gebruik van de havens te 

krijgen). 

Om dezelfde redenen, op de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI OUT-poorten tab scherm zorgen er ook voor dat geen poorten worden geselecteerd in beide column : Om dezelfde redenen, op de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI OUT-poorten tab scherm zorgen er ook voor dat geen poorten worden geselecteerd in beide column : Om dezelfde redenen, op de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI OUT-poorten tab scherm zorgen er ook voor dat geen poorten worden geselecteerd in beide column : Om dezelfde redenen, op de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI OUT-poorten tab scherm zorgen er ook voor dat geen poorten worden geselecteerd in beide column : Om dezelfde redenen, op de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI OUT-poorten tab scherm zorgen er ook voor dat geen poorten worden geselecteerd in beide column : 
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Als u gebruik maakt van een MIDI-toetsenborden of andere onderdelen van de MIDI-hardware en controleer of het MIDI IN-poorten waarmee ze verbonden zijn ingeschakeld als MIDI 

IN-poorten in uw MIDI sequencer software ( niet Hauptwerk). Dus elke MIDI van MIDI hardware moet gaan naar uw MIDI-sequencer (in plaats van Hauptwerk rechtstreeks), met Hauptwerk IN-poorten in uw MIDI sequencer software ( niet Hauptwerk). Dus elke MIDI van MIDI hardware moet gaan naar uw MIDI-sequencer (in plaats van Hauptwerk rechtstreeks), met Hauptwerk IN-poorten in uw MIDI sequencer software ( niet Hauptwerk). Dus elke MIDI van MIDI hardware moet gaan naar uw MIDI-sequencer (in plaats van Hauptwerk rechtstreeks), met Hauptwerk 

gewoon fungeren als een conventionele 'slaaf' plug-in.

Dan zorgen er ook voor dat: 

• De Hauptwerk AU / VST Link plug-in in project uw MIDI-sequencer wordt geladen .. 

• Slechts één exemplaar van de Hauptwerk AU / VST Link plug-in binnen het project van uw sequencer wordt geladen, niet aparte plug-in gevallen op afzonderlijke Slechts één exemplaar van de Hauptwerk AU / VST Link plug-in binnen het project van uw sequencer wordt geladen, niet aparte plug-in gevallen op afzonderlijke Slechts één exemplaar van de Hauptwerk AU / VST Link plug-in binnen het project van uw sequencer wordt geladen, niet aparte plug-in gevallen op afzonderlijke 

sporen. Raadpleeg de documentatie van uw sequencer voor hoe om dat te bereiken. Bijvoorbeeld, in Cubase, moet de Hauptwerk plug-in in Cubase het instrument rek en sporen. Raadpleeg de documentatie van uw sequencer voor hoe om dat te bereiken. Bijvoorbeeld, in Cubase, moet de Hauptwerk plug-in in Cubase het instrument rek en 

stel nummers naar uitgang via het instrument rek laden, in plaats van het laden van de plug-in rechtstreeks in elk spoor. In Logic Pro X zou u het eerste nummer in net als 

een software-instrument, licht dan de baan en gebruik ' Track | andere | Nieuw spoor met het volgende / zelfde MIDI-kanaal Om willekeurige extra tracks die dezelfde plug-in een software-instrument, licht dan de baan en gebruik ' Track | andere | Nieuw spoor met het volgende / zelfde MIDI-kanaal Om willekeurige extra tracks die dezelfde plug-in een software-instrument, licht dan de baan en gebruik ' Track | andere | Nieuw spoor met het volgende / zelfde MIDI-kanaal Om willekeurige extra tracks die dezelfde plug-in 

geval als het eerste muziekstuk creëren. 

• De gewenste orgaan wordt geladen in Hauptwerk. 

• project uw MIDI sequencer is ingesteld op dezelfde sample rate dat de gekozen orgaan toepassingen als de oorspronkelijke sample rate (anders wordt het orgel zal klinken op de verkeerde toonhoogte) te 

gebruiken. 

Nu in Hauptwerk, op zijn beurt klik met de rechtermuisknop op elk van de virtuele controles (zoals virtuele toetsenborden, virtuele expressiepedalen en virtuele combinatie zuigers / toetsen) die u wilt 

bedienen vanaf project van uw sequencer, selecteer ' Stel MIDI / trigger-instellingen handmatig ... ', Vervolgens handmatig zijn MIDI instellingen te configureren zodat het zal reageren op de soorten bedienen vanaf project van uw sequencer, selecteer ' Stel MIDI / trigger-instellingen handmatig ... ', Vervolgens handmatig zijn MIDI instellingen te configureren zodat het zal reageren op de soorten bedienen vanaf project van uw sequencer, selecteer ' Stel MIDI / trigger-instellingen handmatig ... ', Vervolgens handmatig zijn MIDI instellingen te configureren zodat het zal reageren op de soorten 

specifieke gebeurtenis en waarden die u voor het wenst in te voeren in uw sequencer project. Voor het gemak van de configuratie, altijd de poort instellingen MIDI ingesteld op de standaard van '< Elke specifieke gebeurtenis en waarden die u voor het wenst in te voeren in uw sequencer project. Voor het gemak van de configuratie, altijd de poort instellingen MIDI ingesteld op de standaard van '< Elke 

ingeschakelde poort> '(Sinds Hauptwerk worden alleen ontvangen van MIDI via zijn virtuele Hauptwerk AU / VST Link poort toch, of de betreffende echte of virtuele MIDI-kabel die u gebruikt om de ingeschakelde poort> '(Sinds Hauptwerk worden alleen ontvangen van MIDI via zijn virtuele Hauptwerk AU / VST Link poort toch, of de betreffende echte of virtuele MIDI-kabel die u gebruikt om de 

MIDI-uitgang van uw MIDI sequencer om MIDI-invoer in Hauptwerk te sluiten). 

Als voorbeeld, stel dat je wilt MIDI kanaal 1 naar de virtuele Grote keyboard spelen in Hauptwerk. Om dat te doen in Hauptwerk zou je met de rechtermuisknop op de virtuele Grote 

toetsenbord en selecteer ' Stel MIDI / trigger-instellingen handmatig ... ': toetsenbord en selecteer ' Stel MIDI / trigger-instellingen handmatig ... ': toetsenbord en selecteer ' Stel MIDI / trigger-instellingen handmatig ... ': 
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Stel de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Direct invulformulier uw MIDI orgel console / keyboard / sequencer ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde Stel de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Direct invulformulier uw MIDI orgel console / keyboard / sequencer ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde Stel de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Direct invulformulier uw MIDI orgel console / keyboard / sequencer ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde Stel de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Direct invulformulier uw MIDI orgel console / keyboard / sequencer ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde Stel de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Direct invulformulier uw MIDI orgel console / keyboard / sequencer ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde Stel de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Direct invulformulier uw MIDI orgel console / keyboard / sequencer ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde Stel de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Direct invulformulier uw MIDI orgel console / keyboard / sequencer ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde 

van '< Elke ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling is ingesteld op kanaal 1 (zijnde het kanaal dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit voorbeeld): van '< Elke ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling is ingesteld op kanaal 1 (zijnde het kanaal dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit voorbeeld): van '< Elke ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling is ingesteld op kanaal 1 (zijnde het kanaal dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit voorbeeld): van '< Elke ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling is ingesteld op kanaal 1 (zijnde het kanaal dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit voorbeeld): van '< Elke ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling is ingesteld op kanaal 1 (zijnde het kanaal dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit voorbeeld): 

Nu in uw sequencer project, noteert u het gewenste deel (s) in een sequencer spoor waarvan MIDI-uitgang is ingesteld op de Hauptwerk AU / VST Link ( of de betreffende echte of virtuele Nu in uw sequencer project, noteert u het gewenste deel (s) in een sequencer spoor waarvan MIDI-uitgang is ingesteld op de Hauptwerk AU / VST Link ( of de betreffende echte of virtuele Nu in uw sequencer project, noteert u het gewenste deel (s) in een sequencer spoor waarvan MIDI-uitgang is ingesteld op de Hauptwerk AU / VST Link ( of de betreffende echte of virtuele 

MIDI-kabel die u gebruikt om de MIDI-uitgang van uw MIDI sequencer om MIDI-invoer in Hauptwerk) en waarvan het MIDI-kanaal is ingesteld op 1. U hoort het virtuele Grote keyboard 

speelt de rol in Hauptwerk te verbinden. 

Voor expressie, kunt u vinden het het meest handig om MIDI control change berichten gebruiken, want ze zijn meestal de makkelijkste types van dergelijke gebeurtenissen in te voeren en te bewerken in MIDI 

sequencers. 

Stel dat gevonden MIDI-controller 11 (gewoonlijk voor expressie) te gebruiken op MIDI kanaal 2 virtuele zwelpedaal het orgel regelen, dan zou rechter muisknop op de virtuele 

Zwelpedaal en selecteer ' Stel MIDI / trigger-instellingen handmatig ... ': Zwelpedaal en selecteer ' Stel MIDI / trigger-instellingen handmatig ... ': Zwelpedaal en selecteer ' Stel MIDI / trigger-instellingen handmatig ... ': 
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Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " MIDI control verandert ... ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " MIDI control verandert ... ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " MIDI control verandert ... ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " MIDI control verandert ... ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " MIDI control verandert ... ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " MIDI control verandert ... ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " MIDI control verandert ... ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " MIDI control verandert ... ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke 

ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling op kanaal 2 en de controleur is ingesteld op 11 (zijnde het kanaal en controller nummer dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling op kanaal 2 en de controleur is ingesteld op 11 (zijnde het kanaal en controller nummer dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling op kanaal 2 en de controleur is ingesteld op 11 (zijnde het kanaal en controller nummer dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling op kanaal 2 en de controleur is ingesteld op 11 (zijnde het kanaal en controller nummer dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling op kanaal 2 en de controleur is ingesteld op 11 (zijnde het kanaal en controller nummer dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal instelling op kanaal 2 en de controleur is ingesteld op 11 (zijnde het kanaal en controller nummer dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in 

dit voorbeeld): 

Nu in uw sequencer project, record (of voer / trekken) van de gewenste controller gebeurtenissen in een sequencer spoor waarvan MIDI-uitgang is ingesteld op de 

Hauptwerk AU / VST Link ( of de betreffende echte of virtuele MIDI-kabel die u gebruikt om de MIDI-uitgang van uw MIDI sequencer om MIDI-invoer in Hauptwerk te sluiten) en waarvan het Hauptwerk AU / VST Link ( of de betreffende echte of virtuele MIDI-kabel die u gebruikt om de MIDI-uitgang van uw MIDI sequencer om MIDI-invoer in Hauptwerk te sluiten) en waarvan het 

MIDI-kanaal is ingesteld op 2, met behulp controller nummer 11. U moet de virtuele Swell pedaal in te zien Hauptwerk reageren. 

Om effect registratie wijzigingen die u kunt ervoor kiezen om individuele punt in te voeren / koppeling / tremulant aan / uit gebeurtenissen in uw sequencer project, of in plaats daarvan combinatie zuiger 

gebeurtenissen in te voeren. Dit laatste is mogelijk eenvoudiger te configureren (omdat u alleen configureren instellingen voor een klein aantal virtuele zuigers, of master combinatie systeem knoppen 

nodig), maar als de inwerkingtreding van het combinatie-systeem dan moet u zorgen dat de juiste registraties worden opgeslagen in een combinatie ingesteld en dat vervolgens de geschikte combinatie 

wordt altijd geladen bij gebruik van de sequencer project.

Als voorbeeld, als je wilde MIDI programma 3 te gebruiken op MIDI-kanaal 1 tot en met derde meester algemene combinatie Hauptwerk's veroorzaken, dan zou je met de rechtermuisknop op de 

master algemene 3 op de registratie grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote bedieningspanelen ... | registratie) en selecteer ' Stel MIDI / key trigger-instellingen handmatig ... ': master algemene 3 op de registratie grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote bedieningspanelen ... | registratie) en selecteer ' Stel MIDI / key trigger-instellingen handmatig ... ': master algemene 3 op de registratie grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote bedieningspanelen ... | registratie) en selecteer ' Stel MIDI / key trigger-instellingen handmatig ... ': master algemene 3 op de registratie grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote bedieningspanelen ... | registratie) en selecteer ' Stel MIDI / key trigger-instellingen handmatig ... ': master algemene 3 op de registratie grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote bedieningspanelen ... | registratie) en selecteer ' Stel MIDI / key trigger-instellingen handmatig ... ': master algemene 3 op de registratie grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote bedieningspanelen ... | registratie) en selecteer ' Stel MIDI / key trigger-instellingen handmatig ... ': master algemene 3 op de registratie grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote bedieningspanelen ... | registratie) en selecteer ' Stel MIDI / key trigger-instellingen handmatig ... ': 
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Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Momentary zuiger: MIDI programma ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Momentary zuiger: MIDI programma ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Momentary zuiger: MIDI programma ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Momentary zuiger: MIDI programma ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Momentary zuiger: MIDI programma ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Momentary zuiger: MIDI programma ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Momentary zuiger: MIDI programma ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke Stel vervolgens de Invoer ( gebeurtenistype) instelling " Momentary zuiger: MIDI programma ', Dan ervoor zorgen dat de MIDI IN-poort setting is (nog steeds) in te stellen op de standaardwaarde van '< Elke 

ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal is ingesteld op kanaal 1 ( 'On') -programma is ingesteld op 3 (zijnde de zender en het programma dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal is ingesteld op kanaal 1 ( 'On') -programma is ingesteld op 3 (zijnde de zender en het programma dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal is ingesteld op kanaal 1 ( 'On') -programma is ingesteld op 3 (zijnde de zender en het programma dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal is ingesteld op kanaal 1 ( 'On') -programma is ingesteld op 3 (zijnde de zender en het programma dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal is ingesteld op kanaal 1 ( 'On') -programma is ingesteld op 3 (zijnde de zender en het programma dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit ingeschakelde poort> "En dat de MIDI-kanaal is ingesteld op kanaal 1 ( 'On') -programma is ingesteld op 3 (zijnde de zender en het programma dat u wilt gebruiken voor het in uw sequencer project in dit 

voorbeeld): 

Nu wanneer u invoert een MIDI programmawijziging 3 gebeuren in uw sequencer project in een sequencer spoor waarvan MIDI-uitgang is ingesteld op de 

Hauptwerk AU / VST Link ( of de betreffende echte of virtuele MIDI-kabel die u gebruikt om de MIDI-uitgang van uw MIDI sequencer om MIDI-invoer in Hauptwerk) en waarvan het Hauptwerk AU / VST Link ( of de betreffende echte of virtuele MIDI-kabel die u gebruikt om de MIDI-uitgang van uw MIDI sequencer om MIDI-invoer in Hauptwerk) en waarvan het 

MIDI-kanaal is ingesteld op 1 je vindt dat Hauptwerk triggers beheersen algemene 3 aan te sluiten. 

Als u liever punt in te voeren / koppeling / tremulant aan / uit events plaats (dus geen afhankelijkheid tussen de sequencer project Hauptwerk's combinatie sets te vermijden), dan wordt het proces is 

vergelijkbaar met de rechtermuisknop te klikken op de gewenste virtuele kast om hun instellingen te configureren en te kiezen welke MIDI event types en parameters die u liever (die waarschijnlijk zal 

worden bepaald door welke typen on / off events zijn het meest handig in te voeren en te bewerken met de hand in uw specifieke MIDI sequencer software). 

Als alternatief voor de instellingen van het virtuele toetsenbord / stop / zuiger / pedaal controls' handmatige configuratie zoals hierboven, kun je in plaats daarvan kruis aan Hauptwerk AU / VST Link 

(of de betreffende echte of virtuele MIDI-kabel die u gebruikt om de MIDI-uitgang aan te sluiten van uw MIDI-sequencer MIDI-invoer in Hauptwerk) in de Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI (of de betreffende echte of virtuele MIDI-kabel die u gebruikt om de MIDI-uitgang aan te sluiten van uw MIDI-sequencer MIDI-invoer in Hauptwerk) in de Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI 

IN kolom op de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI IN poortenIN kolom op de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI IN poortenIN kolom op de Algemene instellingen | MIDI-poorten | MIDI IN poorten

tabblad te vinden. In dat geval zou moeten gebeurtenissen in uw MIDI sequencer software met behulp van precies beschreef de MIDI implementatie via de enter opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / tabblad te vinden. In dat geval zou moeten gebeurtenissen in uw MIDI sequencer software met behulp van precies beschreef de MIDI implementatie via de enter opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / 

speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) menufunctie, maar je zou geen behoefte aan een per-controle-instellingen te configureren op alle in Hauptwerk, dus over het speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) menufunctie, maar je zou geen behoefte aan een per-controle-instellingen te configureren op alle in Hauptwerk, dus over het 

algemeen zou het waarschijnlijk veel sneller op te zetten (maar je nodig zou hebben om de specifieke MIDI implementatie beschreven door de te gebruiken opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / algemeen zou het waarschijnlijk veel sneller op te zetten (maar je nodig zou hebben om de specifieke MIDI implementatie beschreven door de te gebruiken opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / 

speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) menufunctie).speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) menufunctie).
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Het samenstellen van stukken off-line van MIDI notatie software (alleen Advanced Edition) 

Wilt u notatie software (zoals Sibelius, Finale of Dorico) vervolgens de methode meestal de voorkeur in wezen gelijk aan die in de beschreven Samenstellen van stukken off-line van Wilt u notatie software (zoals Sibelius, Finale of Dorico) vervolgens de methode meestal de voorkeur in wezen gelijk aan die in de beschreven Samenstellen van stukken off-line van 

een MIDI sequencer geconfigureerd conventioneel sectie. Raadpleeg en volg die sectie, met uitzondering van de onderstaande manieren genoteerd.een MIDI sequencer geconfigureerd conventioneel sectie. Raadpleeg en volg die sectie, met uitzondering van de onderstaande manieren genoteerd.

De meest opvallende relevant verschil tussen algemene doeleinden MIDI sequencer software en notatie software is dat notatie software heeft meestal een veel beperkter 

en semi-vaste MIDI implementatie. Vooral:

• Meestal elke notenbalk zendt MIDI uitvoer op een vaste constante MIDI-kanaal. 

• Expressie gebeurtenissen kunnen gebruiken vaste MIDI kanalen en / of MIDI controllernummers. 

• MIDI programmawijzigingen en MIDI control veranderingen zijn meestal de enige andere soorten MIDI-events die handmatig kan worden ingevoerd. Zulke gebeurtenissen meestal moet 

worden ingevoerd door het invoegen van speciale verborgen codes in tekstgebeurtenissen geplaatst in de score op de juiste duigen gekoppeld aan de juiste MIDI-kanalen.

Aangezien elk personeelslid is bevestigd aan een bepaald MIDI-kanaal, en omdat van oudsher in orgelmuziek zijn er twee handmatige stokken, terwijl het orgel handboeken over welke delen moeten spelen 

kan veranderen in de loop van een stuk, in plaats van het configureren van virtuele handleidingen Hauptwerk om te reageren direct om bepaalde MIDI-kanalen, kunt u in plaats daarvan de voorkeur aan twee 

van Hauptwerk's 'zwevende divisie MIDI keyboards' configureren ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen ... | Drijvende divisies):van Hauptwerk's 'zwevende divisie MIDI keyboards' configureren ( bekijken | Grote drijvende bedieningspanelen ... | Drijvende divisies):

... om te reageren op de twee MIDI-kanalen voor de twee handmatige duigen: 
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U kunt dan in kaart het drijvende divisie routes naar de verschillende virtuele handboeken: 
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... en het configureren van de route-keuzetoetsen worden bediend vanaf MIDI programmawijzigingen: 

... die je zou kunnen leiden indien nodig door het inbedden van overeenkomstige (verborgen) MIDI program change berichten in de tekst van de gebeurtenissen in de score. Zie de Registratie ... die je zou kunnen leiden indien nodig door het inbedden van overeenkomstige (verborgen) MIDI program change berichten in de tekst van de gebeurtenissen in de score. Zie de Registratie 

menu: drijvende divisies sectie voor meer informatie op drijvende divisies in het algemeen. menu: drijvende divisies sectie voor meer informatie op drijvende divisies in het algemeen. 

Inbedding MIDI program change in de score kan ook leiden combinatie events (met het geschikte virtuele zuigers of master combinatie toetsen geconfigureerd om te reageren op de 

overeenkomstige MIDI events, op dezelfde manier die was bedekt met de Samenstellen van stukken off-line van een MIDI sequencer geconfigureerd conventioneel sectie). overeenkomstige MIDI events, op dezelfde manier die was bedekt met de Samenstellen van stukken off-line van een MIDI sequencer geconfigureerd conventioneel sectie). overeenkomstige MIDI events, op dezelfde manier die was bedekt met de Samenstellen van stukken off-line van een MIDI sequencer geconfigureerd conventioneel sectie). 

Bijvoorbeeld, kon u uw registraties op te slaan voor het stuk onder de knie generaals 1-20 en configureren van deze master-generaals te worden geactiveerd vanuit MIDI program 

change nummers 101-120 (in het geval dat u al gebruikt program change nummers 1-4 om trekker drijvende divisie route selecties) op de juiste MIDI-kanaal.
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Als je in plaats daarvan de voorkeur aan het gebruik stop / koppeling / tremulant on / off events rechtstreeks in uw score (dus geen afhankelijkheid tussen de sequencer project Hauptwerk's combinatie 

sets te vermijden), en omdat er relatief weinig verschillende MIDI program change nummers en MIDI controller nummers, dan wil je wellicht insluiten MIDI control change events binnen de score, het 

identificeren van haltes met behulp van verschillende controller waarden voor elk. Er zijn verschillende 'convenience' types evenement ontworpen om het configureren van de instellingen voor een 

dergelijke regeling sneller, voorafgegaan door ' Notatie stop of hold-zuiger: ... ': dergelijke regeling sneller, voorafgegaan door ' Notatie stop of hold-zuiger: ... ': dergelijke regeling sneller, voorafgegaan door ' Notatie stop of hold-zuiger: ... ': 

Met dit soort event van het type evenement zelf bepaalt de MIDI controller nummers (één voor de 'aan' gebeurtenis, en een andere voor de 'off' event) en je de controller instellen waarde ( plaats Met dit soort event van het type evenement zelf bepaalt de MIDI controller nummers (één voor de 'aan' gebeurtenis, en een andere voor de 'off' event) en je de controller instellen waarde ( plaats Met dit soort event van het type evenement zelf bepaalt de MIDI controller nummers (één voor de 'aan' gebeurtenis, en een andere voor de 'off' event) en je de controller instellen waarde ( plaats 

nummer) tot de aanslag / koppelaar / tremulant te identificeren. Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om de 'te gebruiken Notatie stop of hold-zuiger: CC20 = op, CC110 = off 'Type evenement voor nummer) tot de aanslag / koppelaar / tremulant te identificeren. Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om de 'te gebruiken Notatie stop of hold-zuiger: CC20 = op, CC110 = off 'Type evenement voor nummer) tot de aanslag / koppelaar / tremulant te identificeren. Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om de 'te gebruiken Notatie stop of hold-zuiger: CC20 = op, CC110 = off 'Type evenement voor 

alle haltes op de virtuele Grote, en de' Notatie stop of hold-zuiger: CC21 = op, CC111 = off "Type evenement voor alle haltes op de virtuele Swell, het toewijzen van gebeurteniswaarden individueel alle haltes op de virtuele Grote, en de' Notatie stop of hold-zuiger: CC21 = op, CC111 = off "Type evenement voor alle haltes op de virtuele Swell, het toewijzen van gebeurteniswaarden individueel alle haltes op de virtuele Grote, en de' Notatie stop of hold-zuiger: CC21 = op, CC111 = off "Type evenement voor alle haltes op de virtuele Swell, het toewijzen van gebeurteniswaarden individueel 

op de stopt zichzelf door middel van een regeling die u gemakkelijk kunt onthouden (wellicht op basis van hun posities op de virtual console). 
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Opnemen, afspelen en bewerken van live-solo-optredens met een MIDI-sequencer die uitsluitend gewijd aan Hauptwerk (alleen Advanced Edition) 

(Bi-directionele controle van de sequencer van Hauptwerk) 

Deze sectie behandelt hoe je kunt instellen Hauptwerk met een MIDI-sequencer die specifiek voor het opnemen en afspelen van live-solo orgel optredens op een vergelijkbare manier om 

Hauptwerk ingebouwde MIDI-recorder / speler, en het gebruik van dezelfde bijzondere, vaste, combinatie set-onafhankelijk en hardwareindependent MIDI implementatie, om de redenen die in 

de Het opnemen en afspelen van live-solo-optredens: de ingebouwde MIDI-recorder / speler en zijn vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie sectie. Dit type configuratie en de de Het opnemen en afspelen van live-solo-optredens: de ingebouwde MIDI-recorder / speler en zijn vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie sectie. Dit type configuratie en de de Het opnemen en afspelen van live-solo-optredens: de ingebouwde MIDI-recorder / speler en zijn vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie sectie. Dit type configuratie en de 

bijbehorende vaste MIDI implementatie, zijn bedoeld om specifiek geschikt zijn voor solo organisten live spelen en vervolgens afspelen en hun prestaties te bewerken. Om dit te kunnen moet 

je je MIDI sequencer te configureren in een bepaalde, en niet-conventionele manier (hieronder besproken), die normaal niet geschikt voor andere doeleinden zou zijn te bereiken.

Vooral dit type configuratie zou niet gewoonlijk geschikt als: Vooral dit type configuratie zou niet gewoonlijk geschikt als: Vooral dit type configuratie zou niet gewoonlijk geschikt als: 

• De MIDI sequencer moet meerdere virtuele instrumenten tegelijk te bedienen, zoals in een conventionele opnamestudio, of: 

• MIDI onderdelen moeten worden opgenomen of met de hand direct in de sequencer ingevoerd (bijvoorbeeld bij het samenstellen stuks) of: 

• De MIDI sequencer wordt soms gebruikt met andere dan Hauptwerk echte of virtuele instrumenten (aangezien het zou waarschijnlijk niet dan handig om het te configureren 

voor en na het gebruik van Hauptwerk per keer). 

In elk van deze situaties, raden we niet Hauptwerk configuratie en de MIDI sequencer zoals in deze paragraaf, maar het configureren ze in het (meer gebruikelijke) afgelegde weg In elk van deze situaties, raden we niet Hauptwerk configuratie en de MIDI sequencer zoals in deze paragraaf, maar het configureren ze in het (meer gebruikelijke) afgelegde weg In elk van deze situaties, raden we niet Hauptwerk configuratie en de MIDI sequencer zoals in deze paragraaf, maar het configureren ze in het (meer gebruikelijke) afgelegde weg 

in de betreffende ene van de twee delen: Samenstellen van stukken off-line van een MIDI sequencer geconfigureerd conventioneel of Het samenstellen van stukken in de betreffende ene van de twee delen: Samenstellen van stukken off-line van een MIDI sequencer geconfigureerd conventioneel of Het samenstellen van stukken in de betreffende ene van de twee delen: Samenstellen van stukken off-line van een MIDI sequencer geconfigureerd conventioneel of Het samenstellen van stukken in de betreffende ene van de twee delen: Samenstellen van stukken off-line van een MIDI sequencer geconfigureerd conventioneel of Het samenstellen van stukken 

off-line van MIDI notatie software . off-line van MIDI notatie software . 

In onze ervaring, de aanpak die in dit gedeelte is geschikt voor heel weinig mensen, dus we normaal gesproken adviseren te verwijzen naar een van deze twee andere 

gedeelten plaats. 

Alles volgt in dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat u inderdaad wilt uw MIDI-sequencer te configureren op een zodanige manier dat het uitsluitend is gewijd aan Hauptwerk en zal 

uitsluitend worden gebruikt voor het opnemen, afspelen en bewerken van live-solo orgel optredens (waardoor het hoogste niveau van integratie voor deze doeleinden). 

Als u een MIDI-sequencer op deze manier is het essentieel om te begrijpen dat MIDI naar / van uw MIDI orgel console altijd gaat rechtstreeks naar / van Hauptwerk, niet via de MIDI-sequencer . Als u een MIDI-sequencer op deze manier is het essentieel om te begrijpen dat MIDI naar / van uw MIDI orgel console altijd gaat rechtstreeks naar / van Hauptwerk, niet via de MIDI-sequencer . Als u een MIDI-sequencer op deze manier is het essentieel om te begrijpen dat MIDI naar / van uw MIDI orgel console altijd gaat rechtstreeks naar / van Hauptwerk, niet via de MIDI-sequencer . 

De sequencer is effectief side worden geschakeld via een MIDI-lus (met behulp van de Hauptwerk AU / VST Link of echt / virtueel MIDI-kabels), in tegenstelling tot conventionele 

software-instrumenten, waar de MIDI van / naar de MIDI orgel console conventioneel via de sequencer zou gaan om de software instrument (met de software instrument effectief een slaaf 

apparaat om de sequencer).

De MIDI sequencer wordt in feite een (tijdelijke) vervanger voor Hauptwerk native MIDI-recorder / speler. Hauptwerk maakt gebruik van exact dezelfde MIDI-implementatie met een MIDI-sequencer die hij 

doet voor de oorspronkelijke MIDI-recorder / speler, en om dezelfde redenen (overdraagbaarheid van MIDI-bestanden, de onafhankelijkheid van MIDI-bestanden van MIDI hardware / instellingen, de 

onafhankelijkheid van MIDI-bestanden van de combinatie sets , touch-screen compatibiliteit, enz.).

Het MIDI-stroom die Hauptwerk stuurt een dergelijke MIDI sequencer is precies gelijk aan de MIDI-stroom die hij heeft opgenomen met zijn inheemse MIDI-recorder, en het formaat van een 

MIDI-stroom die Hauptwerk begrijpt uit een MIDI-sequencer is precies gelijk aan het formaat van een MIDI streamen in staat om terug te spelen met zijn inheemse MIDI-speler zou zijn. De 

MIDI-streams die normaal zou gaan naar / van inheemse MIDI-recorder / speler Hauptwerk worden (tijdelijk) ook worden doorgestuurd naar / van de MIDI sequencer software.

Die speciale, vaste, vooraf gedefinieerde, combinatie set-onafhankelijke en hardware-onafhankelijke, MIDI-implementatie is volledig gedekt in de 

Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie hoofdstuk in deze handleiding. Merk op dat u ook kunt bekijken de implementatie die Hauptwerk specifiek zult Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie hoofdstuk in deze handleiding. Merk op dat u ook kunt bekijken de implementatie die Hauptwerk specifiek zult 

gebruiken voor welk orgaan u momenteel met behulp van de geladen opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) menufunctie. gebruiken voor welk orgaan u momenteel met behulp van de geladen opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) menufunctie. gebruiken voor welk orgaan u momenteel met behulp van de geladen opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) menufunctie. 

Hauptwerk bi-directionele sequencer integratie (voor organisten opnemen, bewerken en afspelen van live-solo orgel optredens met een MIDI-sequencer gewijd aan Hauptwerk) is 

ontworpen om op deze manier, zodat het werk: 

• Alle voordelen van de vaste uitvoering van het MIDI-recorder / speler toe te passen (overdraagbaarheid van MIDI-bestanden, de onafhankelijkheid van MIDI-bestanden van MIDI hardware / instellingen, de 

onafhankelijkheid van MIDI-bestanden van de combinatie sets, touch-screen-compatibiliteit, etc.). 

• U kunt elke gebeurtenis in de sequencer gemakkelijk te maken door simpelweg te spelen / op de betreffende virtuele controle in Hauptwerk, zonder dat de specifieke MIDI 

implementatie te ontdekken dat bepaalde virtuele controle toepassingen, en zonder dat het in te voeren met de hand, en zonder enige gedetailleerde kennis MIDI. 

• Geen instellingen moeten anders worden geconfigureerd in Hauptwerk voor het sequencen van met verschillende virtuele instrumenten (sample sets) of met verschillende tracks. 

Zoals eerder behandeld, zijn combinatie gebeurtenissen nooit opgenomen door Hauptwerk, zodat MIDI-bestanden onafhankelijk van de combinatie sets blijven door gebrek. Echter, als je niet van plan om 

uw MIDI-bestanden uit te wisselen met andere Hauptwerk gebruikers, en als onafhankelijkheid van combinatie-toestellen is niet belangrijk voor je is, dan kunt u desgewenst gebruik maken van uw MIDI 

sequencer op gebeurtenissen in te voegen handmatig in MIDI-bestanden om virtuele combinaties triggeren en / of master combinatie systeemfuncties Hauptwerk's (stepper, meester algemeen, meester 

scoped combinaties meester crescendo, enz.). De juiste MIDI-events te gaan, worden gedetailleerd via de opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDIscoped combinaties meester crescendo, enz.). De juiste MIDI-events te gaan, worden gedetailleerd via de opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI
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implementatie (voor dit orgel) menufunctie. Als u liever op die manier werkt, dan zult u waarschijnlijk de voorkeur aan de stop verwijderen / koppeling / tremulant aan-uit evenementen (NRPNs en sys-ex) van implementatie (voor dit orgel) menufunctie. Als u liever op die manier werkt, dan zult u waarschijnlijk de voorkeur aan de stop verwijderen / koppeling / tremulant aan-uit evenementen (NRPNs en sys-ex) van 

opgenomen MIDI-bestanden voordat u uw combinatie evenementen. Handmatig ingevoerde combinatie gebeurtenissen kan ook een handige manier om een MIDI-bestand opgenomen met één orgaan voor 

gebruik met een ander aan te passen.

Bij het opzetten van Hauptwerk voor gebruik met een speciale MIDI-sequencer die u nodig hebt om te vertellen Hauptwerk welke MIDI-poorten gebruiken om verbinding van / naar de sequencer 

door ze te vinken in de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' en " Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT'( rechtse) kolommen aan de Algemene instellingen | MIDI-poorten scherm door ze te vinken in de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' en " Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT'( rechtse) kolommen aan de Algemene instellingen | MIDI-poorten scherm door ze te vinken in de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' en " Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT'( rechtse) kolommen aan de Algemene instellingen | MIDI-poorten scherm door ze te vinken in de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' en " Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT'( rechtse) kolommen aan de Algemene instellingen | MIDI-poorten scherm door ze te vinken in de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' en " Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT'( rechtse) kolommen aan de Algemene instellingen | MIDI-poorten scherm door ze te vinken in de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' en " Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT'( rechtse) kolommen aan de Algemene instellingen | MIDI-poorten scherm door ze te vinken in de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' en " Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT'( rechtse) kolommen aan de Algemene instellingen | MIDI-poorten scherm 

Hauptwerk. Tikkende havens in deze kolommen vertelt Hauptwerk om te buigen zijn MIDI-recorder / speler MIDI stromen naar / van uw MIDI sequencer:

In de ' Console MIDI IN' en " Console MIDI OUT' kolommen moet je altijd de MIDI-poorten aangevinkt die verbinding maken met / van uw MIDI orgel console (als je die hebt) en / of In de ' Console MIDI IN' en " Console MIDI OUT' kolommen moet je altijd de MIDI-poorten aangevinkt die verbinding maken met / van uw MIDI orgel console (als je die hebt) en / of In de ' Console MIDI IN' en " Console MIDI OUT' kolommen moet je altijd de MIDI-poorten aangevinkt die verbinding maken met / van uw MIDI orgel console (als je die hebt) en / of In de ' Console MIDI IN' en " Console MIDI OUT' kolommen moet je altijd de MIDI-poorten aangevinkt die verbinding maken met / van uw MIDI orgel console (als je die hebt) en / of In de ' Console MIDI IN' en " Console MIDI OUT' kolommen moet je altijd de MIDI-poorten aangevinkt die verbinding maken met / van uw MIDI orgel console (als je die hebt) en / of 

MIDI-toetsenborden en / of andere MIDI orgel hardware (zodat uw MIDI hardware kan nog steeds interactie direct en volledig met Hauptwerk ). 
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Zoals besproken in de Hauptwerk AU / VST Link plug-in (Advanced Edition): voor het routeren van audio / MIDI gedeelte, de ' Hauptwerk AU / VST Link'Zoals besproken in de Hauptwerk AU / VST Link plug-in (Advanced Edition): voor het routeren van audio / MIDI gedeelte, de ' Hauptwerk AU / VST Link'Zoals besproken in de Hauptwerk AU / VST Link plug-in (Advanced Edition): voor het routeren van audio / MIDI gedeelte, de ' Hauptwerk AU / VST Link'Zoals besproken in de Hauptwerk AU / VST Link plug-in (Advanced Edition): voor het routeren van audio / MIDI gedeelte, de ' Hauptwerk AU / VST Link'

item is een speciaal soort 'MIDI-poort' die het mogelijk maakt MIDI tussen Hauptwerk en een AU / VST-compatibele MIDI-sequencer worden verstuurd via AU / VST, in plaats van via een conventionele 

echte of virtuele MIDI-kabel. 

Hoewel het is de gemakkelijkste manier om Hauptwerk te verbinden met een dergelijke MIDI sequencers, helaas veel MIDI sequencers hebben beperkte ondersteuning voor MIDI verstuurd via AU / VST, 

zodat u nodig heeft om echte of virtuele MIDI-kabels te gebruiken. Bijvoorbeeld, op het moment van schrijven, Logic ondersteunt geen MIDI uitgangssignaal van AU plug-ins en Cubase en sonar 

ondersteunen geen MIDI sys-ex via VST (die Hauptwerk moet gebruiken voor een enkele virtuele bedienings- elementen als de St. Anne's crescendo pedaal). Echter, Reaper volledige ondersteuning voor 

MIDI, met inbegrip van sys-ex, via AU / VST op MacOS en Windows.

Voor sequencers die geen volledige bi-directionele ondersteuning voor MIDI hebben via AU / VST in plaats daarvan moet u twee afzonderlijke echte of virtuele MIDI-kabels te gebruiken: 

• One om verbinding te maken van Hauptwerk is ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT' poort naar de (enige ingeschakeld) MIDI IN-poort van uw MIDI sequencer software One om verbinding te maken van Hauptwerk is ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT' poort naar de (enige ingeschakeld) MIDI IN-poort van uw MIDI sequencer software One om verbinding te maken van Hauptwerk is ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT' poort naar de (enige ingeschakeld) MIDI IN-poort van uw MIDI sequencer software 

en: 

• Een ander aan te sluiten via MIDI OUT poort van uw MIDI sequencer software (alleen ingeschakeld) om Hauptwerk's ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI Een ander aan te sluiten via MIDI OUT poort van uw MIDI sequencer software (alleen ingeschakeld) om Hauptwerk's ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI 

IN' haven. IN' haven. 

Bij gebruik van echte fysieke MIDI-kabels, om dit te doen zal uiteraard nodig twee extra fysieke MIDI IN-poorten en twee reserve fysieke MIDI OUT-poorten waartussen de kabels aan te 

sluiten. 

MacOS omvat inheemse virtuele MIDI-kabel-functionaliteit (de IAC Driver), dat werkt heel goed. Op Windows gratis hulpprogramma's van derden, zoalsMacOS omvat inheemse virtuele MIDI-kabel-functionaliteit (de IAC Driver), dat werkt heel goed. Op Windows gratis hulpprogramma's van derden, zoalsMacOS omvat inheemse virtuele MIDI-kabel-functionaliteit (de IAC Driver), dat werkt heel goed. Op Windows gratis hulpprogramma's van derden, zoals

loopMIDI kunnen worden gebruikt. Als alternatief kunnen twee echte fysieke MIDI-kabels, bevestigd aan bijbehorende reserveonderdelen echte fysieke MIDI poorten.loopMIDI kunnen worden gebruikt. Als alternatief kunnen twee echte fysieke MIDI-kabels, bevestigd aan bijbehorende reserveonderdelen echte fysieke MIDI poorten.loopMIDI kunnen worden gebruikt. Als alternatief kunnen twee echte fysieke MIDI-kabels, bevestigd aan bijbehorende reserveonderdelen echte fysieke MIDI poorten.

Als routing MIDI tussen Hauptwerk en uw MIDI-sequencer via de Hauptwerk AU / VST Link moet je alle MIDI IN en alle MIDI-OUT-poorten in uw MIDI sequencer uitschakelen , Anders Als routing MIDI tussen Hauptwerk en uw MIDI-sequencer via de Hauptwerk AU / VST Link moet je alle MIDI IN en alle MIDI-OUT-poorten in uw MIDI sequencer uitschakelen , Anders 

Hauptwerk en de MIDI sequencer zal 'vechten over' de MIDI-poorten of gegevens en u kunt bevriest of crasht krijgen. 

Als routing MIDI tussen Hauptwerk en uw MIDI-sequencer via virtuele of echte MIDI-kabels dan: 

• Je moet gebruiken twee afzonderlijke virtuele / echte MIDI-kabels, zoals hierboven. Je moet gebruiken twee afzonderlijke virtuele / echte MIDI-kabels, zoals hierboven. Je moet gebruiken twee afzonderlijke virtuele / echte MIDI-kabels, zoals hierboven. 

• U moet een van die kabels ingeschakeld als de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT' haven in Hauptwerk en dat dezelfde kabel ingeschakeld als de MIDI U moet een van die kabels ingeschakeld als de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT' haven in Hauptwerk en dat dezelfde kabel ingeschakeld als de MIDI U moet een van die kabels ingeschakeld als de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT' haven in Hauptwerk en dat dezelfde kabel ingeschakeld als de MIDI 

IN-poort van uw MIDI sequencer. 

• U moet de andere van die kabels ingeschakeld als de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' haven in Hauptwerk en dat dezelfde kabel ingeschakeld als de U moet de andere van die kabels ingeschakeld als de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' haven in Hauptwerk en dat dezelfde kabel ingeschakeld als de U moet de andere van die kabels ingeschakeld als de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN' haven in Hauptwerk en dat dezelfde kabel ingeschakeld als de 

MIDI OUT-poort van uw MIDI sequencer. 

• Alle andere MIDI IN en MIDI OUT-poorten moeten zijn uitgeschakeld in uw MIDI-sequencer , Anders zul je bevriest / crashes te krijgen (omdat ze een MIDI feedback loop zouden Alle andere MIDI IN en MIDI OUT-poorten moeten zijn uitgeschakeld in uw MIDI-sequencer , Anders zul je bevriest / crashes te krijgen (omdat ze een MIDI feedback loop zouden 

vormen). 

• Vooral, je mag geen gegeven virtuele / echte MIDI-kabel nodig voor zowel de input en output in uw MIDI-sequencer . Vooral, je mag geen gegeven virtuele / echte MIDI-kabel nodig voor zowel de input en output in uw MIDI-sequencer . Vooral, je mag geen gegeven virtuele / echte MIDI-kabel nodig voor zowel de input en output in uw MIDI-sequencer . 

https://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html
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Als voorbeeld, om de route MIDI in twee richtingen tussen Hauptwerk en Cubase op MacOS, met behulp van MacOS ingebouwde IAC Driver virtuele MIDI-kabel functionaliteit zou u MIDI-poorten zijn 

ingeschakeld en uitgeschakeld in Hauptwerk en Cubase, zoals aangegeven in de volgende screenshots: 
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Bij gebruik van Hauptwerk met een MIDI-sequencer (voor organisten opnemen, bewerken en afspelen van live-solo orgel optredens met een MIDI-sequencer uitsluitend gewijd aan 

Hauptwerk), hier zijn enkele instellingen die u vaak nodig heeft om te controleren of aan te passen in uw MIDI-sequencer: 

• Zorg ervoor dat 'MIDI thru' (of 'MIDI echo') is uitgeschakeld (de hele wereld voor de sequencer, en / of voor het project, en / of voor de Hauptwerk AU / VST Link plug-in, en / of Zorg ervoor dat 'MIDI thru' (of 'MIDI echo') is uitgeschakeld (de hele wereld voor de sequencer, en / of voor het project, en / of voor de Hauptwerk AU / VST Link plug-in, en / of Zorg ervoor dat 'MIDI thru' (of 'MIDI echo') is uitgeschakeld (de hele wereld voor de sequencer, en / of voor het project, en / of voor de Hauptwerk AU / VST Link plug-in, en / of 

voor elke MIDI track). 

• Zorg ervoor dat de MIDI NRPNs en MIDI sys-ex niet zijn uitgeschakeld of is ingesteld op worden uitgefilterd, anders Hauptwerk registratie veranderingen kunnen niet worden opgenomen. 

• Als de sequencer voert elke transformatie / re-interpretatie van MIDI NRPN of MIDI sys-ex berichten, zorg ervoor dat gedrag is uitgeschakeld (anders Hauptwerk registratie 

veranderingen kunnen niet worden opgenomen / correct afgespeeld). 

• Als de sequencer heeft opties om MIDI-controllers of NRPNs resetten voor of na het afspelen of opnemen, ervoor te zorgen dat gedrag is uitgeschakeld (anders een aantal van de 

registratie Hauptwerk zou kunnen onverwacht gereset). 

• Zorg ervoor dat er geen MIDI 'programma' is geselecteerd voor de MIDI tracks (anders combinatie zuigers of menufuncties kunnen onverwacht worden geactiveerd in Hauptwerk). 

• Zorg ervoor dat 'alle MIDI-kanalen' is geselecteerd voor zowel de MIDI-invoer en MIDI-uitgang voor elk MIDI track, omdat Hauptwerk zal opnemen en afspelen evenementen op 

meerdere MIDI-kanalen tegelijk. 

• Als de sequencer heeft een optie om in / uit MIDI-uitgang van de AU / VST plug-ins in te schakelen, zorg ervoor dat deze is ingesteld op MIDI-uitgang van de allow Hauptwerk AU / VST Link inpluggen. Als de sequencer heeft een optie om in / uit MIDI-uitgang van de AU / VST plug-ins in te schakelen, zorg ervoor dat deze is ingesteld op MIDI-uitgang van de allow Hauptwerk AU / VST Link inpluggen. Als de sequencer heeft een optie om in / uit MIDI-uitgang van de AU / VST plug-ins in te schakelen, zorg ervoor dat deze is ingesteld op MIDI-uitgang van de allow Hauptwerk AU / VST Link inpluggen. 
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Afdeling VII: Reference 

Prestatieverbetering 

Er zijn een aantal belangrijke doelen bij het optimaliseren van Hauptwerk en de computer: 

• Het wegwerken van audio glitches. Als de computer overbelast raakt, of als u probeert te veel gegevens in het geheugen te laden, een digitaal instrument kan niet in staat om de Het wegwerken van audio glitches. Als de computer overbelast raakt, of als u probeert te veel gegevens in het geheugen te laden, een digitaal instrument kan niet in staat om de 

audio-uitvoer snel genoeg te berekenen, en onaangenaam hoorbare storingen kunnen optreden in de uitvoer. Hauptwerk heeft mechanismen ontwikkeld om dit probleem op te lossen, maar 

het is belangrijk om af te stemmen Hauptwerk en de computer op de juiste wijze, zodat ze goed kunnen werken. Hardware of hardware driver problemen kunnen ook leiden tot audio glitches.

• Instellen van de audio levels optimaal. Om de beste kwaliteit audio output te produceren, moeten de niveaus worden ingesteld zo hoog mogelijk, zonder dat het knippen optreden. Instellen van de audio levels optimaal. Om de beste kwaliteit audio output te produceren, moeten de niveaus worden ingesteld zo hoog mogelijk, zonder dat het knippen optreden. 

Clipping veroorzaakt onaangename audiovervorming (luid 'kraken').

• Het elimineren van achtergrondgeluiden. Audio-interfaces kan soms produceren achtergrond digitale geknetter als gevolg van hardware of software resource stelling, die moet Het elimineren van achtergrondgeluiden. Audio-interfaces kan soms produceren achtergrond digitale geknetter als gevolg van hardware of software resource stelling, die moet 

worden geëlimineerd. 

• Het maximaliseren van polyfonie. De (statische) polyfonie is het geschatte aantal leidingen die Hauptwerk gelijktijdig kan klinken zonder overbelasting. Voor een Het maximaliseren van polyfonie. De (statische) polyfonie is het geschatte aantal leidingen die Hauptwerk gelijktijdig kan klinken zonder overbelasting. Voor een 

volledige bespreking van polyfonie, zie de Het bepalen en het beperken van de polyfonie hieronder, alsmede de Hauptwerk vereisten sectie. Let op met name die volledige bespreking van polyfonie, zie de Het bepalen en het beperken van de polyfonie hieronder, alsmede de Hauptwerk vereisten sectie. Let op met name die volledige bespreking van polyfonie, zie de Het bepalen en het beperken van de polyfonie hieronder, alsmede de Hauptwerk vereisten sectie. Let op met name die volledige bespreking van polyfonie, zie de Het bepalen en het beperken van de polyfonie hieronder, alsmede de Hauptwerk vereisten sectie. Let op met name die volledige bespreking van polyfonie, zie de Het bepalen en het beperken van de polyfonie hieronder, alsmede de Hauptwerk vereisten sectie. Let op met name die 

'natte' (galm) sample sets nodig hoger polyfonie dan droge sinds elke release sample (nagalm) blijft een stem van polyfonie verbruiken tot het volledig is 

weggestorven.

• Het minimaliseren van latency. Latency is de vertraging tussen het indrukken van een toets op het MIDI keyboard en het horen van de overeenkomstige geluid van Hauptwerk. Alle Het minimaliseren van latency. Latency is de vertraging tussen het indrukken van een toets op het MIDI keyboard en het horen van de overeenkomstige geluid van Hauptwerk. Alle 

digitale audio-instrumenten hebben een zekere mate van vertraging, omdat de audio-uitgang wordt gegenereerd in kleine stukjes, en de tijd is nodig om deze te berekenen. Wanneer het 

live spelen Hauptwerk, zou je normaal willen Hauptwerk zijn zo reageren als mogelijk (voor buizen om geluid binnen een klein aantal milliseconden). Voor sequencer gebruik latency is 

meestal veel minder belangrijk.

• Het maximaliseren van geluidskwaliteit en realisme. Bestaan veel sets desgewenst ondersteunen met hoge resolutie audio, en een aantal processor-intensieve modellen Hauptwerk kan worden Het maximaliseren van geluidskwaliteit en realisme. Bestaan veel sets desgewenst ondersteunen met hoge resolutie audio, en een aantal processor-intensieve modellen Hauptwerk kan worden 

uitgeschakeld om polyfone verbeteren ten koste van realisme. Op dezelfde opties bestaan om te proberen een sample set bruikbaar te maken binnen een beperkte hoeveelheid geheugen.

• Het minimaliseren van sample set laadtijden.

Audio-interface en drivers 

De kwaliteit van de audio-interface van invloed op de kwaliteit van het geluid dat je hoort van Hauptwerk. Vooral op Windows, het heeft ook een enorme invloed op de audioprestaties (zowel polyfonie en 

latency). Bijvoorbeeld, met een aantal kwalitatief hoogwaardige professionele audio-interfaces is het zelfs mogelijk om twee keer te spelen zoveel buizen in een keer in Hauptwerk in vergelijking met 

sommige moederbord onboard audio-uitgangen. Op dezelfde manier kan het verschil in totale latency geschikt voor gebruik in Hauptwerk verschillen 3-4 milliseconden voor een goede professionele 

kwaliteit interface naar 100 milliseconden voor een PC ingebouwde geluid.

een grote hoeveelheid geld uitgaven aan een snelle computer voor Hauptwerk draaien en dan bezuinigen op de audio-interface, die is misschien wel de meest cruciale component in het 

systeem, is waarschijnlijk een valse economie. Eenvoudige basis pro / semi-pro audio-interfaces zal meestal geven zeer goede resultaten en zijn niet bijzonder duur. Goede kwaliteit 

versterkers en luidsprekers of een koptelefoon zijn natuurlijk ook belangrijk.

Voordat u de prestaties Hauptwerk te optimaliseren op een andere manier, is het raadzaam ervoor te zorgen dat u de nieuwste updates van het besturingssysteem toegepast en de laatste versie 

van drivers voor uw audio-interface. Driver versies kunnen een groot verschil maken voor de latency die kan worden bereikt en kan tevens een einde aan achtergrond geknetter en andere 

problemen te maken.

MacOS heeft ingebouwde professionele high-performance audio en MIDI drivers ingebouwd, en Macs hebben Thunderbolt / USB-poorten / controllers die meestal vrij zijn van 

compatibiliteitsproblemen met audio / MIDI-interfaces, dus audio / MIDI-interface compatibiliteit of problemen met de prestaties zijn zeldzaam op het Mac-platform, moet en de prestaties zeer 

goed (zelfs met een Mac ingebouwde audio-uitgang).

Voor Windows / PC-platforms: ASIO drivers geven doorgaans massaal betere prestaties dan DirectSound drivers, en zijn beschikbaar met alle professionele audio-interfaces. (Met uitzondering van 

enkele Creative Audigy geluidskaarten, waarvan ASIO stuurprogramma's geen ondersteuning voor meerdere sample rates, die meestal door Hauptwerk zijn verplicht), als een native (-fabrikant) 

ASIO-driver is beschikbaar we sterk aan het gebruik ervan. ASIO-drivers moeten ook allemaal van een interface audio-kanalen beschikbaar voor Hauptwerk te maken, terwijl DirectSound drivers zijn 

beperkt tot één stereo-uitgang alleen in Hauptwerk. de freeware ASIO4ALL driver maakt het soms mogelijk om een redelijke prestaties van de pc's krijgen ingebouwde audio-uitgangen en andere beperkt tot één stereo-uitgang alleen in Hauptwerk. de freeware ASIO4ALL driver maakt het soms mogelijk om een redelijke prestaties van de pc's krijgen ingebouwde audio-uitgangen en andere beperkt tot één stereo-uitgang alleen in Hauptwerk. de freeware ASIO4ALL driver maakt het soms mogelijk om een redelijke prestaties van de pc's krijgen ingebouwde audio-uitgangen en andere 

consumentenelektronica-level audio hardware als er geen ASIO-driver is verkrijgbaar bij de fabrikant. 

audio driver Hauptwerk kan worden gewijzigd met behulp van de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm. Ervoor zorgen dat u de nieuwste stuurprogramma hebt geïnstalleerd voor uw audio driver Hauptwerk kan worden gewijzigd met behulp van de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm. Ervoor zorgen dat u de nieuwste stuurprogramma hebt geïnstalleerd voor uw audio driver Hauptwerk kan worden gewijzigd met behulp van de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm. Ervoor zorgen dat u de nieuwste stuurprogramma hebt geïnstalleerd voor uw 

audio-interface, en de correcte vermelding voor het op dat scherm heeft geselecteerd, zijn absoluut essentieel eerste stappen voor het verkrijgen van goede prestaties van Hauptwerk.

Probeer te voorkomen dat USB / FireWire audio-interfaces het delen van een USB / FireWire-poort of USB / FireWire-controller met andere apparaten. Indien mogelijk, probeer om ervoor te zorgen dat 

een audio-interface geen middelen deelt met een ander apparaat helemaal. Probeer USB / FireWire audio interface in elke mogelijke USB / FireWire-poort en PCI kaarten in elke mogelijke gleuf, en 

probeert om tegen een USB / FireWire audio direct met een poort is aangesloten op de computer, in plaats van via een hub of ander apparaat . Als u niet op een USB-hub gebruikt, zorg er dan voor dat 

het een goede kwaliteit model, met zijn eigen toegewezen elektriciteitsvoorziening.

Als u problemen met algemene gekraak hebben, koppelt u alle onnodige hardware van de computer, zoals onechte USB / FireWire-apparaten om te zien of dat elimineert het 

probleem. 

https://www.asio4all.org/
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Buffer maten en latency 

De audio-uitvoer wordt berekend in zeer kleine stukjes op regelmatige tijdstippen. De buffer grootte bepaalt de grootte van deze brokken en daarmee de hoeveelheid constante vertraging die wordt De audio-uitvoer wordt berekend in zeer kleine stukjes op regelmatige tijdstippen. De buffer grootte bepaalt de grootte van deze brokken en daarmee de hoeveelheid constante vertraging die wordt De audio-uitvoer wordt berekend in zeer kleine stukjes op regelmatige tijdstippen. De buffer grootte bepaalt de grootte van deze brokken en daarmee de hoeveelheid constante vertraging die wordt 

geïntroduceerd tussen het indrukken van een notitie en het geluid wordt gehoord via uw audio-interface, aangeduid als de 

latency.

Kleinere buffer maten op te geven kleinere latencies, en dus de virtuele orgel meer ontvankelijk voor het spelen in real-time te maken. Echter onder een bepaalde grens, kleinere buffergrootten verhogen 

ook de belasting van de processor (en) van de computer, wat kan leiden tot een lagere polyfonie zijn haalbaar. Een evenwicht moet dus worden geslagen.

Merk op dat de audio-interface hardware, de bestuurder, en uw buffer grootte-instelling bepalen de latency, zelf niet Hauptwerk. Professionele audio-interfaces (bijvoorbeeld van RME en 

MOTU) zijn speciaal ontworpen om hoge prestaties zelfs bij zeer lage latencies geven.
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Met een orgel in Hauptwerk geladen, kunt u zien latency die bestuurder van uw audio-interface wordt de rapportage over de Audio, MIDI en prestatiesMet een orgel in Hauptwerk geladen, kunt u zien latency die bestuurder van uw audio-interface wordt de rapportage over de Audio, MIDI en prestaties

grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), ...):grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), ...):

De buffer wordt aangepast aan het Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm: De buffer wordt aangepast aan het Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm: De buffer wordt aangepast aan het Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm: 
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(Voor het instellen van de grootte buffer, er absoluut zeker van dat u de juiste en meest actuele manufacturersupplied driver geselecteerd op het scherm, zoals hierboven besproken.) Merk op 

dat sommige Windows ASIO drivers staan alleen de grootte buffer via de manufacturersupplied worden aangepast ASIO bedieningspaneel. Als Hauptwerk's buffer ingesteld was, is geen effect, 

klikt u op de Toon bedieningspaneel knop en probeer het aanpassen van de grootte van buffer er: klikt u op de Toon bedieningspaneel knop en probeer het aanpassen van de grootte van buffer er: klikt u op de Toon bedieningspaneel knop en probeer het aanpassen van de grootte van buffer er: 

Voor de directe audio-uitgang (in tegenstelling tot via de Hauptwerk AU / VST Link) op Macs, en met een goede ASIO-drivers voor Windows, kun je meestal laat de ' Aantal buffers "Instelling op '1', Voor de directe audio-uitgang (in tegenstelling tot via de Hauptwerk AU / VST Link) op Macs, en met een goede ASIO-drivers voor Windows, kun je meestal laat de ' Aantal buffers "Instelling op '1', Voor de directe audio-uitgang (in tegenstelling tot via de Hauptwerk AU / VST Link) op Macs, en met een goede ASIO-drivers voor Windows, kun je meestal laat de ' Aantal buffers "Instelling op '1', 

zodat de buffergrootte alleen bepaalt de totale buffercapaciteit (dus het minimaliseren van vertraging en maximaliseren polyfonie). (Echter, het verhogen van de ' Aantal buffers 'Instelling kan zodat de buffergrootte alleen bepaalt de totale buffercapaciteit (dus het minimaliseren van vertraging en maximaliseren polyfonie). (Echter, het verhogen van de ' Aantal buffers 'Instelling kan zodat de buffergrootte alleen bepaalt de totale buffercapaciteit (dus het minimaliseren van vertraging en maximaliseren polyfonie). (Echter, het verhogen van de ' Aantal buffers 'Instelling kan 

helpen op sommige pc's gevoelig voor audio glitches, ten koste van de extra wachttijd.) 

Kijk naar de Audio, MIDI en prestaties bedieningspaneel (of activiteitslogboek) het effect op latentie dat buffergrootte wijziging zien. (Met Windows DirectSound drivers, nota, maar dat Kijk naar de Audio, MIDI en prestaties bedieningspaneel (of activiteitslogboek) het effect op latentie dat buffergrootte wijziging zien. (Met Windows DirectSound drivers, nota, maar dat Kijk naar de Audio, MIDI en prestaties bedieningspaneel (of activiteitslogboek) het effect op latentie dat buffergrootte wijziging zien. (Met Windows DirectSound drivers, nota, maar dat 

DirectSound zichzelf en de chauffeurs vaak te introduceren aanzienlijke extra 'onzichtbaar' latency, die niet kunnen worden opgevraagd, zodat de ware latency soms kan oplopen tot het 

dubbele van de waarde aangegeven door Hauptwerk.)

MacOS of Windows met ASIO drivers, zouden we normaal gesproken een buffer grootte van 1024 monsters (23 milliseconden op 44.1 kHz) aanbevelen als een uitgangspunt, die een 

betrouwbare werking moeten geven met bijna alle audio-interfaces. U kunt dan proberen kleinere buffer maten om een snellere respons te geven (lagere latency) als uw bestuurder en de 

computer kan verwerken zonder audio glitches, meestal ten koste van een kleine polyfonie wanneer de grootte buffer onder een bepaalde drempel. De meeste professionele / semi-pro audio 

interfaces kan goed werken met een buffer van 512 monsters (12 ms bij 44,1 kHz) zonder merkbare daling polyfonie of 256 (6 ms) of 128 (3 ms) met enige daling polyfonie. Een audio-interface 

en ASIO / Core Audio driver die ondersteunt power-of-twee buffer maten (128, 256, 512, 1024, 2048 of 4096) wordt aanbevolen voor de laagste latentie.

Voor het Hauptwerk AU / VST Link, audio bufferomvang moet worden gespecificeerd binnen Hauptwerk (omdat Hauptwerk vereist maten zijn buffers om machten van twee en 

een constante grootte, zodat zero-latency impulsresponsie nagalm kan binnen Hauptwerk). Voor een goede werking moet de individuele buffergrootte set in Hauptwerk niet groter 

dan buffergrootte de AU / VST gastheer en de totale hoeveelheid Hauptwerk buffering (Hauptwerk individuele buffergrootte maal aantal buffers) moet ten minste ten zoveel als de 

AU / buffergrootte VST gastheer. Als u zeker weet dat buffer grootte van de gastheer altijd precies hetzelfde als de grootte buffer in Hauptwerk dan kunt u het aantal buffers in 

Hauptwerk ingesteld op 1, dat de best mogelijke prestaties en de laagste latency moet geven zal zijn.
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Geheugen en rang geheugen opties 

Hauptwerk moet alle audio sample gegevens in het geheugen om de zeer hoge polyfonie waarvoor het is bedoeld bereiken te houden, en is nodig om een pijporgaan te modelleren. Het heeft geen 

samples uit de opslag (SSD's / hard-disks) streamen, omdat deze benadering is momenteel niet in staat om voldoende prestaties in de meeste gevallen te bieden zonder een zeer hoge uitgaven 

voor vele schijven, wat resulteert in hogere totale hardware kosten dan het gebruik van het geheugen.

Bij het laden proefset Hauptwerk bewaakt permanent de hoeveelheid bruikbare fysische geheugen van de computer resterende en probeert te detecteren wanneer die 

bruikbaar fysiek geheugen bijna leeg is, en dat een schatting van de hoeveelheid geheugen die Hauptwerk gebruikt als percentage van de bruikbare fysieke geheugen. 

Voor en tijdens het laden van een orgaan, wordt dit aandeel weergegeven als een real-time grafische meter in de mini bedieningspaneel aangemeerd in de rechterbovenhoek van het hoofdvenster, 

evenals in een miniatuur meter op de statusbalk onderin de scherm, beide met het label ' RAM':evenals in een miniatuur meter op de statusbalk onderin de scherm, beide met het label ' RAM':

De gratis GB figuur te zien op de rechterbovenhoek van het scherm is Hauptwerk's schatting van de resterende hoeveelheid die Hauptwerk potentieel veilig zou kunnen gebruiken voordat audio glitches De gratis GB figuur te zien op de rechterbovenhoek van het scherm is Hauptwerk's schatting van de resterende hoeveelheid die Hauptwerk potentieel veilig zou kunnen gebruiken voordat audio glitches De gratis GB figuur te zien op de rechterbovenhoek van het scherm is Hauptwerk's schatting van de resterende hoeveelheid die Hauptwerk potentieel veilig zou kunnen gebruiken voordat audio glitches 

of andere problemen met de prestaties worden waarschijnlijk bruikbaar fysieke geheugen van uw computer (hoewel andere toepassingen kunnen momenteel gebruiken alle of een deel ervan). De RAM De of andere problemen met de prestaties worden waarschijnlijk bruikbaar fysieke geheugen van uw computer (hoewel andere toepassingen kunnen momenteel gebruiken alle of een deel ervan). De RAM De of andere problemen met de prestaties worden waarschijnlijk bruikbaar fysieke geheugen van uw computer (hoewel andere toepassingen kunnen momenteel gebruiken alle of een deel ervan). De RAM De 

meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. meter kan de rode zone wanneer het bereiken gratis GB cijfer nul bereikt. 

Belangrijke opmerking 1: Merk op dat Hauptwerk geheugengebruik cijfers meestal niet zal overeenkomen met het geheugengebruik cijfers die MacOS's Activity Monitor of Windows Task Manager Belangrijke opmerking 1: Merk op dat Hauptwerk geheugengebruik cijfers meestal niet zal overeenkomen met het geheugengebruik cijfers die MacOS's Activity Monitor of Windows Task Manager 

toont. cijfers Hauptwerk's zijn speciaal ontworpen om het risico van audio glitches (of andere problemen met de prestaties) in Hauptwerk, in plaats van de prestaties van de computer voor andere 

toepassingen, of de prestaties van de computer als een geheel te laten zien. Vandaar de getoond door Hauptwerk cijfers zijn degenen die het meest relevant en nuttig voor Hauptwerk doeleinden zou 

moeten zijn.

Belangrijke opmerking 2: als u andere real-time performance-gevoelige toepassingen op hetzelfde moment als Hauptwerk, zoals MIDI sequencer software, dan is het belangrijk om te beseffen dat Belangrijke opmerking 2: als u andere real-time performance-gevoelige toepassingen op hetzelfde moment als Hauptwerk, zoals MIDI sequencer software, dan is het belangrijk om te beseffen dat 

Hauptwerk geheugen figuren hun geheugengebruik niet zal rekening worden gehouden, en dat die andere toepassingen kunnen beginnen te slecht presteren als je een orgel in Hauptwerk dat vult 

te veel van het geheugen van de computer te laden, waarbij het geheugen weg van die andere applicaties (zelfs als Hauptwerk's RAM meter heeft zijn rode zone nog niet bereikt). Daarom moet u te veel van het geheugen van de computer te laden, waarbij het geheugen weg van die andere applicaties (zelfs als Hauptwerk's RAM meter heeft zijn rode zone nog niet bereikt). Daarom moet u te veel van het geheugen van de computer te laden, waarbij het geheugen weg van die andere applicaties (zelfs als Hauptwerk's RAM meter heeft zijn rode zone nog niet bereikt). Daarom moet u 

ervoor zorgen dat u voldoende geheugen vrij te laten voor hen, indien van toepassing.

Zodra een orgaan is geladen, kunt u ook hetzelfde geheugen informatie via het te bekijken Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles Zodra een orgaan is geladen, kunt u ook hetzelfde geheugen informatie via het te bekijken Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles Zodra een orgaan is geladen, kunt u ook hetzelfde geheugen informatie via het te bekijken Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles Zodra een orgaan is geladen, kunt u ook hetzelfde geheugen informatie via het te bekijken Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles 

panelen (voor dit orgel), ...):
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De Actie als het geheugen (RAM) volledig bij het laden instelling op de Organ instellingen | Organ voorkeuren screen bepaalt wat Hauptwerk doet als het RAM-geheugen meters in het rood De Actie als het geheugen (RAM) volledig bij het laden instelling op de Organ instellingen | Organ voorkeuren screen bepaalt wat Hauptwerk doet als het RAM-geheugen meters in het rood De Actie als het geheugen (RAM) volledig bij het laden instelling op de Organ instellingen | Organ voorkeuren screen bepaalt wat Hauptwerk doet als het RAM-geheugen meters in het rood De Actie als het geheugen (RAM) volledig bij het laden instelling op de Organ instellingen | Organ voorkeuren screen bepaalt wat Hauptwerk doet als het RAM-geheugen meters in het rood De Actie als het geheugen (RAM) volledig bij het laden instelling op de Organ instellingen | Organ voorkeuren screen bepaalt wat Hauptwerk doet als het RAM-geheugen meters in het rood 

gaan, dat wil zeggen wanneer al het geheugen dat veilig kan worden gebruikt door Hauptwerk lijkt te zijn opgebruikt: 

Standaard wordt Hauptwerk u waarschuwen en vragen of u wilt doorgaan met het laden. Aanhoudende te laden in dergelijke omstandigheden geeft een hoog risico op audio glitches en slechte 

prestaties, en de computer, en eventuele andere toepassingen die worden uitgevoerd, zullen waarschijnlijk niet meer reageren. Altijd Zorg ervoor dat u voldoende vrije geheugen voor de sample set Je 

Bent laden.

De ... gebruiken orgel | Load orgel, het aanpassen van rang audio geheugen opties scherm kunt u ervoor kiezen niet te laden sommige gelederen om geheugen te besparen, waardoor een grotere steekproef set te De ... gebruiken orgel | Load orgel, het aanpassen van rang audio geheugen opties scherm kunt u ervoor kiezen niet te laden sommige gelederen om geheugen te besparen, waardoor een grotere steekproef set te De ... gebruiken orgel | Load orgel, het aanpassen van rang audio geheugen opties scherm kunt u ervoor kiezen niet te laden sommige gelederen om geheugen te besparen, waardoor een grotere steekproef set te 

laden (deels) dan uw computergeheugen normaal mogelijk te maken, of om de kwaliteit / realisme waarmee sommige of alle rangen zal worden geladen aan te passen in het geheugen: 
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Merk op dat er geen automatische indicatie van het totale geheugen nodig is momenteel gegeven; raadpleegt u de documentatie bij de sample sets voor richtlijnen. Zie de Loading Merk op dat er geen automatische indicatie van het totale geheugen nodig is momenteel gegeven; raadpleegt u de documentatie bij de sample sets voor richtlijnen. Zie de Loading 

organen sectie in deze handleiding voor uitleg over de verschillende rang opties. Raadpleeg ook de documentatie bij een sample set voor zijn geheugen eisen en aanbevelingen, organen sectie in deze handleiding voor uitleg over de verschillende rang opties. Raadpleeg ook de documentatie bij een sample set voor zijn geheugen eisen en aanbevelingen, 

en ervoor zorgen dat je nooit probeert meer dan laden past in het geheugen van uw computer.

Het uitschakelen van modellen Hauptwerk's 

U kunt een aantal van de modellen Hauptwerk en realisme functies uitschakelen via de Organ instellingen | Organ voorkeuren | audio engine screen tab: U kunt een aantal van de modellen Hauptwerk en realisme functies uitschakelen via de Organ instellingen | Organ voorkeuren | audio engine screen tab: U kunt een aantal van de modellen Hauptwerk en realisme functies uitschakelen via de Organ instellingen | Organ voorkeuren | audio engine screen tab: 
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Uitschakelen interpolatie veroorzaakt Hauptwerk aan de buis monsters op exact plaatsen waarop ze zijn opgenomen spelen. Hauptwerk's temperament en instelbare tuning kan dan niet worden 

gebruikt, en een paar bemonsteringssets niet geladen omdat interpolatie nodig hebben om het werk (bijvoorbeeld wanneer een enkele pijp sample is toegewezen aan een reeks tonen van 

verschillende plaatsen). Dergelijke sample sets zal een foutmelding geven als je ze probeert te laden. Het belangrijkste is dat instrumenten niet hun volledige realisme als gevolg van het 

uitschakelen van interpolatie. Vooral tremulanten, zal het windaanbod model en diverse modellen Hauptwerk's die Impart leven en beweging aan het geluid veel minder effectief met interpolatie 

worden uitgeschakeld. Het uitschakelen van interpolatie heeft meestal geen significant effect op de prestaties (polyfonie) die kan worden bereikt.

Standaard Hauptwerk geldt een, twee of drie speciaal ontworpen real-time audio filters om elke leiding afzonderlijk in real-time: 

• De harmonischen vormfilter wordt gebruikt om realistische tremulanten geven buisleiding stem en de harmonische inhoud van de pijp in respons op veranderingen in de gemodelleerde De harmonischen vormfilter wordt gebruikt om realistische tremulanten geven buisleiding stem en de harmonische inhoud van de pijp in respons op veranderingen in de gemodelleerde De harmonischen vormfilter wordt gebruikt om realistische tremulanten geven buisleiding stem en de harmonische inhoud van de pijp in respons op veranderingen in de gemodelleerde 

luchtstroom door de leiding (*) regelen. 

• De swell filterkast wordt alleen gebruikt voor buizen ingesloten in een virtuele deining formulier om het geluid van elke pijp vorm aan de akoestische werking van een zwelkast modelleren. De swell filterkast wordt alleen gebruikt voor buizen ingesloten in een virtuele deining formulier om het geluid van elke pijp vorm aan de akoestische werking van een zwelkast modelleren. De swell filterkast wordt alleen gebruikt voor buizen ingesloten in een virtuele deining formulier om het geluid van elke pijp vorm aan de akoestische werking van een zwelkast modelleren. 

• De pipe EQ filter kunnen worden toegepast voor een bepaalde buis door voorbeeldset maker of via het scherm intonatie per pijp (alleen Advanced Edition). Het wordt gebruikt om de EQ van De pipe EQ filter kunnen worden toegepast voor een bepaalde buis door voorbeeldset maker of via het scherm intonatie per pijp (alleen Advanced Edition). Het wordt gebruikt om de EQ van De pipe EQ filter kunnen worden toegepast voor een bepaalde buis door voorbeeldset maker of via het scherm intonatie per pijp (alleen Advanced Edition). Het wordt gebruikt om de EQ van 

elke pijp passen voor doeleinden uiten. Voor de meeste sample sets is het niet toegepast op alle leidingen standaard en dus voegt geen extra bewerking belasting.

(*) Het windaanbod model is alleen beschikbaar in de Advanced Edition van Hauptwerk. 

Elk van deze filters heeft een significant effect op de polyfonie, zeer ongeveer reduceren met 25-30% in elk geval (behalve dat het hebben van geen filters op alle ingeschakelde heeft geen effect op de polyfonie in 

vergelijking met het hebben van slechts één ingeschakeld). U kunt een of meer van de filters aan de uit te schakelen audio enginevergelijking met het hebben van slechts één ingeschakeld). U kunt een of meer van de filters aan de uit te schakelen audio engine

tab van het Organ instellingen | Organ voorkeuren -schermen. Tremulanten en zwelkasten merkbaar minder realistisch geluid zonder hun respectieve filters en het uiten van de helderheid niet langer tab van het Organ instellingen | Organ voorkeuren -schermen. Tremulanten en zwelkasten merkbaar minder realistisch geluid zonder hun respectieve filters en het uiten van de helderheid niet langer tab van het Organ instellingen | Organ voorkeuren -schermen. Tremulanten en zwelkasten merkbaar minder realistisch geluid zonder hun respectieve filters en het uiten van de helderheid niet langer 

werken. Wij adviseren alleen het uitschakelen van deze modellen als een laatste redmiddel.

Ook op de Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, de ' Verminder relais / MIDI / tremulant / model respons / nauwkeurigheid / kwaliteit voor max polyfonie? 'Instelling kan enige Ook op de Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, de ' Verminder relais / MIDI / tremulant / model respons / nauwkeurigheid / kwaliteit voor max polyfonie? 'Instelling kan enige Ook op de Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, de ' Verminder relais / MIDI / tremulant / model respons / nauwkeurigheid / kwaliteit voor max polyfonie? 'Instelling kan enige Ook op de Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, de ' Verminder relais / MIDI / tremulant / model respons / nauwkeurigheid / kwaliteit voor max polyfonie? 'Instelling kan enige Ook op de Organ instellingen | Organ voorkeuren scherm, de ' Verminder relais / MIDI / tremulant / model respons / nauwkeurigheid / kwaliteit voor max polyfonie? 'Instelling kan enige 

winst in polyfonie geven, maar aanzienlijk ten koste van een aantal tremulant en fysieke model realisme. Wij raden u niet de optie, tenzij polyfonie is aanzienlijk meer belangrijk voor je 

is dan het realisme en de respons. Aangezien met name tremulanten zo belangrijk voor theaterorgels en de tremulant model voor theater orgaan voorbeeldset vereist typisch een 

grotere hoeveelheid rekenkracht dan bij klassieke sample sets, We raden Verminder relais / MIDI / tremulant / model respons / nauwkeurigheid / kwaliteit voor max polyfonie? Normaliter grotere hoeveelheid rekenkracht dan bij klassieke sample sets, We raden Verminder relais / MIDI / tremulant / model respons / nauwkeurigheid / kwaliteit voor max polyfonie? Normaliter grotere hoeveelheid rekenkracht dan bij klassieke sample sets, We raden Verminder relais / MIDI / tremulant / model respons / nauwkeurigheid / kwaliteit voor max polyfonie? Normaliter grotere hoeveelheid rekenkracht dan bij klassieke sample sets, We raden Verminder relais / MIDI / tremulant / model respons / nauwkeurigheid / kwaliteit voor max polyfonie? Normaliter 

mag niet worden aangevinkt voor theater orgel sample sets.
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Het bepalen en het beperken van de polyfonie 

De meeste sample sets spelen één monster per virtuele pijp, hoewel een paar gebruik multi-layered afspelen, waar verschillende samples spelen op hetzelfde moment dat een virtuele pijp 

geluiden onafhankelijke controle van verschillende aspecten van het geluid mogelijk te maken. Elke laag verbruikt één stem van de polyfonie, terwijl het klinkt. Daarmee voor enkellaags 

bemonsteringssets (het meest voorkomende type), een stem polyfonie verbruikt per pijp terwijl de pijp klinkt.

Buis (laag) blijft een stem polyfone opvreten totdat het geluid volledig is weggestorven. Zo sample sets met lange nagalm opgenomen in de monsters, kan elke pijp blijven stem 

polyfonie verbruikt gedurende enkele seconden nadat de toets is losgelaten.

Afgezien van latency, de statische polyfonie is de belangrijkste fundamentele maatstaf voor de prestaties Hauptwerk op een bepaalde computer. Is het aantal virtuele pijpen die op kan worden Afgezien van latency, de statische polyfonie is de belangrijkste fundamentele maatstaf voor de prestaties Hauptwerk op een bepaalde computer. Is het aantal virtuele pijpen die op kan worden Afgezien van latency, de statische polyfonie is de belangrijkste fundamentele maatstaf voor de prestaties Hauptwerk op een bepaalde computer. Is het aantal virtuele pijpen die op kan worden 

volgehouden keer zonder overbelasting van de computer zonder loslaten en opnieuw triggering alle leidingen (waarvan monsters extra hoeveelheden zouden leiden tot spel, waardoor 

nauwkeurige benchmarking moeilijk).

Om de statische polyfonie te meten, eerst voor zorgen dat de audio-apparaat / driver en audiobuffergrootte zijn ingesteld op de waarden die u wilt gebruiken op 

Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen ( gezien het feit dat zeer kleine buffergroottes de polyfonie die kan worden bereikt, zoals hierboven beschreven) kunnen verminderen: Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen ( gezien het feit dat zeer kleine buffergroottes de polyfonie die kan worden bereikt, zoals hierboven beschreven) kunnen verminderen: 

Zorg ervoor dat er geen andere dan Hauptwerk programma's actief zijn op de computer. Laad nu een van de 'polyfonie testen organen' met orgel | load orgel uit het menu Hauptwerk. Deze Zorg ervoor dat er geen andere dan Hauptwerk programma's actief zijn op de computer. Laad nu een van de 'polyfonie testen organen' met orgel | load orgel uit het menu Hauptwerk. Deze Zorg ervoor dat er geen andere dan Hauptwerk programma's actief zijn op de computer. Laad nu een van de 'polyfonie testen organen' met orgel | load orgel uit het menu Hauptwerk. Deze 

organen gebruiken rangen van de St. Anne's, Moseley sample set voor een zeer groot instrument met maximaal 30.500 virtuele pijpen te maken, alleen voor het doel van het testen van de 

polyfonie. Er zijn drie varianten van de polyfonie testen orgel voor computers met verschillende hoeveelheden geheugen. Als je hebt:

• 4 GB of meer geïnstalleerd geheugen, laadt het orgaan genaamd PolyphonyTestingOrgan-For4GBMemoryOrMore.4 GB of meer geïnstalleerd geheugen, laadt het orgaan genaamd PolyphonyTestingOrgan-For4GBMemoryOrMore.

• 2 GB of meer geïnstalleerd geheugen, laadt het orgaan genaamd PolyphonyTestingOrgan-For2GBMemoryOrMore.2 GB of meer geïnstalleerd geheugen, laadt het orgaan genaamd PolyphonyTestingOrgan-For2GBMemoryOrMore.

• 512 MB of meer geïnstalleerd geheugen, laadt het orgel benoemd PolyphonyTestingOrgan-For512MBMemoryOrMore.512 MB of meer geïnstalleerd geheugen, laadt het orgel benoemd PolyphonyTestingOrgan-For512MBMemoryOrMore.



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

246 Afdeling VII: Reference 

Zodra het 'orgaan' geladen, verandert het aantal pijpen per toetsselectie aan de rechterkant van het scherm 50, of het hoogste nummer in de lijst opgenomen als het minder dan 

dat: 

Met behulp van uw arm of een paar boeken of andere grote objecten, langzaam en voorzichtig ingedrukt te houden elke toets achtereenvolgens vanaf de bodem van het MIDI keyboard u gebruikt om het virtuele 

toetsenbord te spelen. Zorg dat u geen toetsen niet vrij te geven, zodat er geen samples vrijgave worden geactiveerd, en om de sleutels een voor een toe te voegen.

Zodra de audio begint te breken, alle toetsen los en tel hoeveel je had gedrukt. (Controleer of u kunt alle van de virtuele toetsen ingedrukt dat je fysiek op uw MIDI keyboard hebt gedrukt, 

omdat sommige MIDI keyboards hebben een limiet op het aantal sleutels die in een keer kan worden ingedrukt.) Vermenigvuldig door het aantal pijpen per toets het instellen van de 

statische polyfonie geven. Bijvoorbeeld, als je in staat om op 54 sleutels waren geweest voor de audio begon te breken, en had 50 buizen per toets geselecteerd, dan is uw statische 

polyfonie zou zijn 54 x 50 = 2700.

Als je zou kunnen op alle 61 toetsen in een keer, dan is verhoging van het aantal pijpen per toets en herhaal tot u het punt bereikt waar de audio breekt. Op dezelfde manier kunt u de test te herhalen met 

minder pijpen per sleutel tot een meer nauwkeurige meting te verkrijgen indien nodig.

Zodra u een eerste meting, herhaal de test een paar keer om het resultaat te controleren. 
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Kijk de CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)Kijk de CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)Kijk de CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)Kijk de CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)Kijk de CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)Kijk de CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)

...). Meestal zijn de audio zou moeten beginnen te breken zeer ongeveer op het punt dat de CPU meter gaat in het rood: 

Merk op dat de Hauptwerk CPU meter hetzelfde als MacOS's Activity Monitor of Windows Task Manager CPU-belasting grafieken niet laat zien: Hauptwerk CPU meter 

controleert de hoeveelheid tijd die audio engine Hauptwerk nam aan elk stuk van audio te berekenen, als een fractie van de hoeveelheid tijd dat de audio driver toeliet. 

Vandaar Hauptwerk CPU meter is speciaal ontworpen om de waarschijnlijkheid van audio glitches tonen ( 'buffer under-runs'). Als uw audio-interface hardware en Vandaar Hauptwerk CPU meter is speciaal ontworpen om de waarschijnlijkheid van audio glitches tonen ( 'buffer under-runs'). Als uw audio-interface hardware en 

stuurprogramma's goed presteren, moet er een goede algemene correlatie tussen Hauptwerk CPU meter en van het besturingssysteem CPU meter bedragen. Er kon echter driver of 

hardware timing of problemen met de prestaties (bijvoorbeeld PC DPC latency) een verhoogd risico op audio glitches, die Hauptwerk CPU meter nuttiger (vaak zichtbaar als pieken in 

de Hauptwerk CPU grafiek) dan CPU grafieken van het besturingssysteem moet aangeven geven .

Merk op dat de statische polyfonie meting wordt uitgevoerd met behulp van omheinde monsters ( waarbij het soort monsters en buizen die in de polyfone testen orgaan), maar met de harmonische Merk op dat de statische polyfonie meting wordt uitgevoerd met behulp van omheinde monsters ( waarbij het soort monsters en buizen die in de polyfone testen orgaan), maar met de harmonische Merk op dat de statische polyfonie meting wordt uitgevoerd met behulp van omheinde monsters ( waarbij het soort monsters en buizen die in de polyfone testen orgaan), maar met de harmonische 

vormgeving filters ingeschakeld. Hauptwerk maakt automatisch correcties voor afgesloten buizen bij toepassing van de polyphony limiet. (Zeer ongeveer, het afspelen van ingesloten leidingen, geeft 

een vermindering van de polyfonie van 25-30%.) Hauptwerk's polyfonie limiet instelling wordt ook opgegeven voor omheinde samples. een vermindering van de polyfonie van 25-30%.) Hauptwerk's polyfonie limiet instelling wordt ook opgegeven voor omheinde samples. een vermindering van de polyfonie van 25-30%.) Hauptwerk's polyfonie limiet instelling wordt ook opgegeven voor omheinde samples. 

Wanneer een pijp ophoudt te spreken Hauptwerk voert een korte fase uitgelijnde kruisregeling van het centrale ondersteunende deel van het monster op de afgifte monster. Tijdens kruisregeling, 

verwerking kosten verhogen tijdelijk, waardoor een verdere vermindering korte bereikbare polyfonie van ongeveer 25 procent. Echter, op voorwaarde dat de computer is in grote lijnen krachtig genoeg 

voor de sample set wordt gebruikt, is het uiterst onwaarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van de pijpen zal ophouden te spreken op precies hetzelfde ogenblik. Je kunt testen of de exacte polyfonie die 

kan worden bereikt wanneer alle leidingen starten en stoppen spreken op hetzelfde moment met behulp van de polyfonie testen orgel door een simpele druk en het vrijgeven van alle sleutels in kwestie 

tegelijkertijd, wederom het aantal toetsen van te vermenigvuldigen met het aantal rangen om de uiteindelijke waarde te verkrijgen.
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Laad nu het orgaan dat u gebruik wilt maken, bijvoorbeeld St. Anne's. Ga naar de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), Laad nu het orgaan dat u gebruik wilt maken, bijvoorbeeld St. Anne's. Ga naar de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), Laad nu het orgaan dat u gebruik wilt maken, bijvoorbeeld St. Anne's. Ga naar de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), Laad nu het orgaan dat u gebruik wilt maken, bijvoorbeeld St. Anne's. Ga naar de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), 

...) en pas de polyfonie te beperken tot tussen ongeveer 30 en 40 procent van de statische polyfonie waarde die u had berekend. Bijvoorbeeld, als u het statische polyfonie was 4480, dan kun je ...) en pas de polyfonie te beperken tot tussen ongeveer 30 en 40 procent van de statische polyfonie waarde die u had berekend. Bijvoorbeeld, als u het statische polyfonie was 4480, dan kun je 

de waarde tussen 4480 x 0,3 = 1344 en 4480 x 0,4 = 1792 in te stellen:

Van nu af aan, wanneer deze polyfonie waarde is bereikt, Hauptwerk zal beginnen te vervagen monsters speciaal geselecteerde versie (reverb staarten) tot een merkbare onderbreking of verlies van 

de leidingen te minimaliseren, terwijl het voorkomen van de processor van de computer (s) overbelast en de audio breken up. Voor krachtige computers, een limiet van ongeveer 35 procent van de 

statische polyfonie is vaak geschikt is voor de polyfonie limit setting. Echter, voor kleinere computers of voor het theater orgel sample sets, is het misschien beter om de limiet lager (misschien 30 

procent) in te stellen, aangezien er een grotere kans dat een aanzienlijk deel van de pijpen zal ophouden op precies hetzelfde moment te spreken.

Mits het maximum juist is ingesteld en dat de computer is in grote lijnen krachtig genoeg voor de sample set onder de gemiddelde belasting, dan Hauptwerk's polyfonie beheer algoritmen kunnen 

worden ingeroepen om veilig en onopvallend te gaan met zware lasten, het geven van een schijn van ongelimiteerde polyfonie. Onafhankelijk van de macht van de computer, als de grens correct 

ingesteld is, het mag nooit mogelijk zijn voor de audio te breken. Het ergste dat kan gebeuren is dat het orgel iets klinkt misschien meer 'droog' in tijden van extreme belasting (indien monsters vele 

ontheffing moet laten vallen) of, in de meest extreme gevallen, dat de nieuwe leidingen niet zal worden toegestaan om geluid.

Na het instellen van de limiet, met het orgel nog altijd vol, gaan zo veel stops als je zou ooit realistisch te gebruiken, en speel het zo snel als je ooit zou willen. Je moet niet in staat zijn 

om de audio gekraak of opbreken horen, en moet je niet zien CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel gaan in de rode cijfers. Als je kunt, verlaag dan om de audio gekraak of opbreken horen, en moet je niet zien CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel gaan in de rode cijfers. Als je kunt, verlaag dan om de audio gekraak of opbreken horen, en moet je niet zien CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel gaan in de rode cijfers. Als je kunt, verlaag dan om de audio gekraak of opbreken horen, en moet je niet zien CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel gaan in de rode cijfers. Als je kunt, verlaag dan om de audio gekraak of opbreken horen, en moet je niet zien CPU meter op Hauptwerk's Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel gaan in de rode cijfers. Als je kunt, verlaag dan 

de limiet een beetje lager en herhaal de test tot u niet kunt. Indien het realisme van de tremulanten of reactiesnelheid van de fysische modellen (zoals windaanbod model) aanzienlijk 

worden afgebroken wanneer veel buizen klinken, ook verlaag de limiet en het herhalen van de test.

De real-time Polyphony meter op de Audio, MIDI en prestaties grote regelpaneel (en het ' poly' miniatuur meter in de statusbalk aan de onderkant van de belangrijkste Hauptwerk venster) laten De real-time Polyphony meter op de Audio, MIDI en prestaties grote regelpaneel (en het ' poly' miniatuur meter in de statusbalk aan de onderkant van de belangrijkste Hauptwerk venster) laten De real-time Polyphony meter op de Audio, MIDI en prestaties grote regelpaneel (en het ' poly' miniatuur meter in de statusbalk aan de onderkant van de belangrijkste Hauptwerk venster) laten De real-time Polyphony meter op de Audio, MIDI en prestaties grote regelpaneel (en het ' poly' miniatuur meter in de statusbalk aan de onderkant van de belangrijkste Hauptwerk venster) laten De real-time Polyphony meter op de Audio, MIDI en prestaties grote regelpaneel (en het ' poly' miniatuur meter in de statusbalk aan de onderkant van de belangrijkste Hauptwerk venster) laten De real-time Polyphony meter op de Audio, MIDI en prestaties grote regelpaneel (en het ' poly' miniatuur meter in de statusbalk aan de onderkant van de belangrijkste Hauptwerk venster) laten De real-time Polyphony meter op de Audio, MIDI en prestaties grote regelpaneel (en het ' poly' miniatuur meter in de statusbalk aan de onderkant van de belangrijkste Hauptwerk venster) laten 

zien hoeveel polyfonie wordt verbruikt, ten opzichte van de polyfonie limiet setting. Wanneer de polyfonie meter gaat in het rode gebied pijpen zal beginnen te laten vallen, wat merkbaar in 

extreme gevallen kunnen zijn (hoewel Hauptwerk probeert om het zo onopvallend mogelijk te doen). Daarom is het best niet te hebben de polyfonie ingestelde limiet lager dan eigenlijk nodig 

is, maar het belangrijkste is niet om de waarde te hoog ingesteld (om ervoor te zorgen dat de audio glitches worden vermeden).

De polyfonie limiet instelling is afzonderlijk individueel, maar ook opgeslagen voor elk orgaan, waardoor u fine-tunen van de limiet, samen met andere prestatiegebonden opties afzonderlijk 

voor elk orgaan als zodat u de limiet min of meer conservatief ingesteld, afhankelijk van de manier die je normaal gesproken spelen en registreren elk bepaald orgaan. 
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Stel bijvoorbeeld dat je had een aantal kleinere sample sets die gemakkelijk kunnen worden gebruikt op uw computer met alle audio-engine functies ingeschakeld, waardoor de hoogst mogelijke 

graad van realisme. Maar stel dat je ook eigenaar van een zeer grote steekproef set die de computer geduwd tot het uiterste, maar je wilde in staat zijn om een hogere polyfonie gebruiken om de 

volledige 'tutti' sound van die sample set te krijgen. Je zou dan misschien overwegen het uitschakelen van de behuizing (zwelkast) filters of per-pipe EQ filters, alleen voor dat sample set, en dus 

in staat om de polyfonie limiet hoger instelt dienovereenkomstig alleen voor dat sample set zou zijn:

Behalve dat Hauptwerk's polyfonie management systeem om glitch-free audio te allen tijde, het instellen van de polyfonie limiet op de juiste waarde voor uw computer is aan te raden omdat 

hogere polyphony limiet instellingen verbruikt een beetje meer geheugen, dus met de polyfonie ingestelde limiet onnodig hoge afval deel van het geheugen, in zeer geringe mate de omvang van 

de steekproef set die u kunt laden verminderen. 

Instellen van het geluidsniveau 

Met een orgaan geladen in Hauptwerk, het Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)Met een orgaan geladen in Hauptwerk, het Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)Met een orgaan geladen in Hauptwerk, het Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)Met een orgaan geladen in Hauptwerk, het Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel)

...) toont het audiosignaal niveau via de realtime audio meter: toont het audiosignaal niveau via de realtime audio meter: toont het audiosignaal niveau via de realtime audio meter: 
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De meter geeft altijd de hoogste (piek) niveau van alle audio kanalen. Als het gaat in het rode gebied dan luid 'kraken' (ernstige audiovervorming, 'clipping') zijn zeer waarschijnlijk en je moet gebruik 

maken van de Trim dB aanpassingen aan het niveau te verlagen tot de meter niet meer gaat in de rode cijfers. Na het uitgangsniveau te laag ingesteld verliest een beetje audio kwaliteit / resolutie, dus maken van de Trim dB aanpassingen aan het niveau te verlagen tot de meter niet meer gaat in de rode cijfers. Na het uitgangsniveau te laag ingesteld verliest een beetje audio kwaliteit / resolutie, dus maken van de Trim dB aanpassingen aan het niveau te verlagen tot de meter niet meer gaat in de rode cijfers. Na het uitgangsniveau te laag ingesteld verliest een beetje audio kwaliteit / resolutie, dus 

het is best om de trim instellingen zodanig aan te passen dat de meter heel af en toe gaat gewoon in de gele bij het spelen met de luidste registratie die u gebruikt, maar nooit in de rode cijfers.

Het niveau wordt apart onthouden voor elk orgaan, zodat u kunt compenseren voor verschillen in de niveaus waarmee verschillende sample sets werden geregistreerd, evenals voor de verschillende 

manieren waarop je zou willen om ze te gebruiken. 

De miniatuur meter met het label ' Aud' Op de statusbalk onder aan het scherm geeft ook aan of de audio uitgang knippen (met rode zo). De miniatuur meter met het label ' Aud' Op de statusbalk onder aan het scherm geeft ook aan of de audio uitgang knippen (met rode zo). De miniatuur meter met het label ' Aud' Op de statusbalk onder aan het scherm geeft ook aan of de audio uitgang knippen (met rode zo). 

Samenvatting: snel richtsnoeren voor audio problemen of problemen met de prestaties 

Als u enige vorm van audio of problemen met de prestaties, het eerste wat je moet doen is om te kijken naar de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende Als u enige vorm van audio of problemen met de prestaties, het eerste wat je moet doen is om te kijken naar de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende Als u enige vorm van audio of problemen met de prestaties, het eerste wat je moet doen is om te kijken naar de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende Als u enige vorm van audio of problemen met de prestaties, het eerste wat je moet doen is om te kijken naar de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende 

controles panelen (voor dit orgel), ...). Zien of een van de meters zijn in te gaan op hun rode gebieden. Als ze dan geeft dit waarschijnlijk een probleem (of in ieder geval iets om in de gaten):controles panelen (voor dit orgel), ...). Zien of een van de meters zijn in te gaan op hun rode gebieden. Als ze dan geeft dit waarschijnlijk een probleem (of in ieder geval iets om in de gaten):

• Als de audio meter rood is, dan luid gekraak waarschijnlijk te worden gehoord; gebruik de Trim dB knoppen om het niveau in het geel te verlagen tot het slechts af en toe pieken, Als de audio meter rood is, dan luid gekraak waarschijnlijk te worden gehoord; gebruik de Trim dB knoppen om het niveau in het geel te verlagen tot het slechts af en toe pieken, Als de audio meter rood is, dan luid gekraak waarschijnlijk te worden gehoord; gebruik de Trim dB knoppen om het niveau in het geel te verlagen tot het slechts af en toe pieken, Als de audio meter rood is, dan luid gekraak waarschijnlijk te worden gehoord; gebruik de Trim dB knoppen om het niveau in het geel te verlagen tot het slechts af en toe pieken, Als de audio meter rood is, dan luid gekraak waarschijnlijk te worden gehoord; gebruik de Trim dB knoppen om het niveau in het geel te verlagen tot het slechts af en toe pieken, 

nooit rood. 

• Als de RAM meter rood is (die overeenkomen met de gratis GB figuur zijn gedaald tot nul), wordt gesproken tekst storingen of andere prestatieproblemen (Hauptwerk en Als de RAM meter rood is (die overeenkomen met de gratis GB figuur zijn gedaald tot nul), wordt gesproken tekst storingen of andere prestatieproblemen (Hauptwerk en Als de RAM meter rood is (die overeenkomen met de gratis GB figuur zijn gedaald tot nul), wordt gesproken tekst storingen of andere prestatieproblemen (Hauptwerk en Als de RAM meter rood is (die overeenkomen met de gratis GB figuur zijn gedaald tot nul), wordt gesproken tekst storingen of andere prestatieproblemen (Hauptwerk en Als de RAM meter rood is (die overeenkomen met de gratis GB figuur zijn gedaald tot nul), wordt gesproken tekst storingen of andere prestatieproblemen (Hauptwerk en 

andere applicaties) zeer waarschijnlijk; je nodig hebt om minder gelederen te laden, of bepaalde rang opties, zodat de gelederen u zijn de laad- gebruik minder 

geheugen, of installeer meer geheugen in de computer (indien mogelijk).

• Als de CPU meter rood is dan audio glitches zeer waarschijnlijk; zorg ervoor dat u een goede kwaliteit audio-interface en hebben de meest recente door de fabrikant geleverde driver (ASIO op Als de CPU meter rood is dan audio glitches zeer waarschijnlijk; zorg ervoor dat u een goede kwaliteit audio-interface en hebben de meest recente door de fabrikant geleverde driver (ASIO op Als de CPU meter rood is dan audio glitches zeer waarschijnlijk; zorg ervoor dat u een goede kwaliteit audio-interface en hebben de meest recente door de fabrikant geleverde driver (ASIO op 

Windows) geïnstalleerd voor het en geselecteerd op Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm, en dat de audiobuffergrootte niet te klein is ingesteld (1024 of 512 moeten veilig Windows) geïnstalleerd voor het en geselecteerd op Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm, en dat de audiobuffergrootte niet te klein is ingesteld (1024 of 512 moeten veilig Windows) geïnstalleerd voor het en geselecteerd op Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm, en dat de audiobuffergrootte niet te klein is ingesteld (1024 of 512 moeten veilig 

zijn). Als het probleem aanhoudt dan gebruik maken van de aanpassing knoppen om de polyfonie limiet op het bedieningspaneel terug te brengen tot het uiterste te verlagen en, als je met 

behulp van een PC / Windows, zorg er dan voor dat uw pc presteert voldoende om real-time audio verwerken , met behulp van een hulpprogramma zoals Resplendence Software's

LatencyMon . LatencyMon . 

• De Polyphony meter te gaan op de rode betekent niet noodzakelijkerwijs een ernstig probleem, maar het orgel zal klinken 'droger' dan het zou moeten, gevolg van het vrijkomen monsters De Polyphony meter te gaan op de rode betekent niet noodzakelijkerwijs een ernstig probleem, maar het orgel zal klinken 'droger' dan het zou moeten, gevolg van het vrijkomen monsters De Polyphony meter te gaan op de rode betekent niet noodzakelijkerwijs een ernstig probleem, maar het orgel zal klinken 'droger' dan het zou moeten, gevolg van het vrijkomen monsters 

worden vervaagd. U kunt proberen het verhogen van de polyfonie limiet, op voorwaarde dat de CPU meter niet in de rode cijfers verder gaat. Buiten dat je ofwel moeten sommige 

audio-engine realisme opties uit te schakelen, of om een meer krachtige computer. Merk ook op dat de Hauptwerk Lite Edition kan een maximale polyfonie van 1024.

http://www.resplendence.com/latencymon
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Andere besturingssysteem en computer optimalisaties en diagnostiek 

Op beide MacOS en Windows raden we met zo weinig andere programma's en processen op de achtergrond draaien op hetzelfde moment als Hauptwerk mogelijk, omdat alle actieve 

programma's en processen verwerken van middelen uit de buurt van Hauptwerk tot op zekere hoogte zal nemen (en kan soms interrupt audio door de toegang tot de internet of opslag op 

sommige pc's).

We raden ook aan het uitschakelen van eventuele energiebesparende modi, zoals winterslaap / slaapkamer, screensavers of het station slapen. Op notebook computers dit moet worden 

gedaan alleen voor de momenten waarop de netvoeding is aangesloten (wanneer de energierekening minder belangrijk hoe dan ook zou zijn), en je moet altijd het stroomnet aangesloten bij 

het gebruik van Hauptwerk. Als de computer in slaapstand / slaapt, of voert een energiebesparende modus terwijl Hauptwerk actief is, dan kun je ervaren extreme problemen met de 

prestaties, vooral als het besturingssysteem opnieuw moet lezen al het geheugen terug uit de opslag bij het ontwaken.

Geen enkel ander besturingssysteem optimalisaties zijn meestal nodig op Apple Macs met MacOS, aangezien zij betrouwbare, high-performance professionele audio- en 

MIDI-ondersteuning ingebouwd, 'out of the box'. 

Voor Windows / pc's, de volgende zijn een aantal dingen te proberen (in aanvulling op de eerder genoemde) als u problemen met audio glitches hebben: 

• Zorg ervoor dat u de nieuwste BIOS geïnstalleerd voor het moederbord van de PC's. Controleer op de website van de fabrikant voor de nieuwste versie, en hoe het te installeren, 

indien relevant. Dat is erg belangrijk, en kunnen allerlei problemen met de prestaties op te lossen.

• Zorg ervoor dat u alle energiebesparende functies in het BIOS uitgeschakeld, indien relevant. 

• Zorg ervoor dat alle huidige updates van het besturingssysteem zijn geïnstalleerd. (Gebruik Windows Update om te controleren op updates van toepassing zijn alle beschikbare, reboot, dan 

blijven herhalen totdat er geen meer. Merk op dat u nodig heeft om op de 'Check for Updates' knop twee keer voordat Windows eigenlijk de controle uitvoert.)

• Zorg er voor dat u de meest recente versies van de drivers en firmware geïnstalleerd voor al uw hardware, en vooral voor uw audio / MIDI interface (s) en de grafische 

kaart, het controleren op de websites van de fabrikanten. 

• Zorg ervoor dat u de laatste versie van Hauptwerk, die kan worden gedownload van de pagina downloads on is altijd onze website . De versie van Hauptwerk kan Zorg ervoor dat u de laatste versie van Hauptwerk, die kan worden gedownload van de pagina downloads on is altijd onze website . De versie van Hauptwerk kan Zorg ervoor dat u de laatste versie van Hauptwerk, die kan worden gedownload van de pagina downloads on is altijd onze website . De versie van Hauptwerk kan 

cheque met behulp van Help | over Hauptwerk binnen Hauptwerk. cheque met behulp van Help | over Hauptwerk binnen Hauptwerk. cheque met behulp van Help | over Hauptwerk binnen Hauptwerk. 

• Download en installeer de huidige versie van iLok License Manager van https://www.ilok.com/ . (Het kan geen kwaad om opnieuw te installeren als u niet zeker Download en installeer de huidige versie van iLok License Manager van https://www.ilok.com/ . (Het kan geen kwaad om opnieuw te installeren als u niet zeker Download en installeer de huidige versie van iLok License Manager van https://www.ilok.com/ . (Het kan geen kwaad om opnieuw te installeren als u niet zeker 

weet of u al de huidige versie.)

• Schakel alle Windows energiebesparende functies, waaronder de opties voor het aanbrengen van USB-poorten / devices te slapen. Bijvoorbeeld, op Windows 10 die u zou gebruiken ' Windows Schakel alle Windows energiebesparende functies, waaronder de opties voor het aanbrengen van USB-poorten / devices te slapen. Bijvoorbeeld, op Windows 10 die u zou gebruiken ' Windows 

Configuratiescherm | systeem | Power and sleep | Extra energie-instellingen, selecteer de ' Hoge performantie'Configuratiescherm | systeem | Power and sleep | Extra energie-instellingen, selecteer de ' Hoge performantie'Configuratiescherm | systeem | Power and sleep | Extra energie-instellingen, selecteer de ' Hoge performantie'

macht plan, dan klikt u op de ' De schema-instellingen wijzigen | Geavanceerde energie-instellingen zorg er dan voor dat de instellingen als volgt zijn ingesteld: macht plan, dan klikt u op de ' De schema-instellingen wijzigen | Geavanceerde energie-instellingen zorg er dan voor dat de instellingen als volgt zijn ingesteld: macht plan, dan klikt u op de ' De schema-instellingen wijzigen | Geavanceerde energie-instellingen zorg er dan voor dat de instellingen als volgt zijn ingesteld: 

Sleep: Sluimerstand na = Nooit (voor 'ingeplugd' indien aanwezig) 

USB-instellingen: Selectieve onderbreking van USB instelling = Uitgeschakeld (voor 'ingeplugd' indien aanwezig) PCI Express: 

Link state power management = Off (voor 'ingestoken' indien aanwezig) 

Processor energiebeheer: Minimale processortoestand = 100% (voor 'aangesloten' indien aanwezig), en de minimale en maximale toestanden dezelfde waarde kleiner dan 

100% wanneer nodig oververhitting (bijvoorbeeld 65%). Harde schijf: Vaste schijf uitzetten na = Nooit (voor 'ingeplugd' indien aanwezig)

... vervolgens op OK alle van de schermen. 

• Zorg ervoor dat u de meest recente door de fabrikant geleverde ASIO driver geïnstalleerd en geselecteerd in Hauptwerk voor uw audio-interface ( Algemene instellingen | Zorg ervoor dat u de meest recente door de fabrikant geleverde ASIO driver geïnstalleerd en geselecteerd in Hauptwerk voor uw audio-interface ( Algemene instellingen | 

Audioapparaat en kanalen).

• Probeer lopend Resplendence Software LatencyMon hulpprogramma, dat is gratis voor niet-commercieel gebruik. Download en installeer het, lanceren, klik op de groene 'play' knop Probeer lopend Resplendence Software LatencyMon hulpprogramma, dat is gratis voor niet-commercieel gebruik. Download en installeer het, lanceren, klik op de groene 'play' knop Probeer lopend Resplendence Software LatencyMon hulpprogramma, dat is gratis voor niet-commercieel gebruik. Download en installeer het, lanceren, klik op de groene 'play' knop 

met de pijl, dan laat het lopen voor ten minste een half uur, met geen andere software draait. Aan het einde van die tijd, LatencyMon dient te melden dat ' uw systeem lijkt geschikt met de pijl, dan laat het lopen voor ten minste een half uur, met geen andere software draait. Aan het einde van die tijd, LatencyMon dient te melden dat ' uw systeem lijkt geschikt 

voor het verwerken van real-time audio en andere taken zonder drop-outs te zijn '. Zo niet, dan heb je een hardware / driver prestaties kwestie binnen de PC die moet worden opgelost voor het verwerken van real-time audio en andere taken zonder drop-outs te zijn '. Zo niet, dan heb je een hardware / driver prestaties kwestie binnen de PC die moet worden opgelost voor het verwerken van real-time audio en andere taken zonder drop-outs te zijn '. Zo niet, dan heb je een hardware / driver prestaties kwestie binnen de PC die moet worden opgelost voor het verwerken van real-time audio en andere taken zonder drop-outs te zijn '. Zo niet, dan heb je een hardware / driver prestaties kwestie binnen de PC die moet worden opgelost 

voordat Hauptwerk (of een andere real-time audio software) in staat zal zijn om betrouwbaar te werken zonder audio glitches. Voor de goede orde, ook dezelfde test bij Hauptwerk 

actief is en over een orgaan geladen (maar zonder daadwerkelijk spelen van de toetsen in Hauptwerk), zodat het systeem wordt getest wanneer de audio driver draait proberen. 

Problemen met low-level PC hardware / driver problemen met de prestaties van het type waarvoor LatencyMon tests kunnen een technisch betrokken taak. Hoewel we (Milan Digital 

Audio) zijn meestal niet in staat om te helpen met dat (naast de informatie in dit document, en op ons forum ), Gedetailleerde één-op-één hulp met PC technische problemen is Audio) zijn meestal niet in staat om te helpen met dat (naast de informatie in dit document, en op ons forum ), Gedetailleerde één-op-één hulp met PC technische problemen is Audio) zijn meestal niet in staat om te helpen met dat (naast de informatie in dit document, en op ons forum ), Gedetailleerde één-op-één hulp met PC technische problemen is 

beschikbaar van een aantal derde partijen, zoals HauptwerkConsultant . beschikbaar van een aantal derde partijen, zoals HauptwerkConsultant . beschikbaar van een aantal derde partijen, zoals HauptwerkConsultant . 

• Controleer dat geen van de real-time meter gaat in het rood op de Audio, MDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), Controleer dat geen van de real-time meter gaat in het rood op de Audio, MDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), Controleer dat geen van de real-time meter gaat in het rood op de Audio, MDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), Controleer dat geen van de real-time meter gaat in het rood op de Audio, MDI en prestaties grote bedieningspaneel ( bekijken | Grote drijvende controles panelen (voor dit orgel), 

...). Bekijk de Samenvatting: snel richtsnoeren voor audio problemen of problemen met de prestaties sectie voor corrigerende maatregelen als ze zijn. ...). Bekijk de Samenvatting: snel richtsnoeren voor audio problemen of problemen met de prestaties sectie voor corrigerende maatregelen als ze zijn. ...). Bekijk de Samenvatting: snel richtsnoeren voor audio problemen of problemen met de prestaties sectie voor corrigerende maatregelen als ze zijn. ...). Bekijk de Samenvatting: snel richtsnoeren voor audio problemen of problemen met de prestaties sectie voor corrigerende maatregelen als ze zijn. 

• Probeer audio buffer maten van 1024 en 512 in Hauptwerk op de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm. Merk op dat sommige audio-interface chauffeurs de omvang Probeer audio buffer maten van 1024 en 512 in Hauptwerk op de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm. Merk op dat sommige audio-interface chauffeurs de omvang Probeer audio buffer maten van 1024 en 512 in Hauptwerk op de Algemene instellingen | Audio apparaat en kanalen scherm. Merk op dat sommige audio-interface chauffeurs de omvang 

buffer negeren dat een applicatie (zoals Hauptwerk) verzoeken, en in plaats daarvan gebruik altijd de buffer size set in hun ASIO control panel. Vandaar dat u misschien in plaats 

daarvan moet de grootte buffer aan te passen via hun ASIO control panel, die kan worden geopend door te klikken op de Toon bedieningspaneel knop op de Algemene instellingen | daarvan moet de grootte buffer aan te passen via hun ASIO control panel, die kan worden geopend door te klikken op de Toon bedieningspaneel knop op de Algemene instellingen | daarvan moet de grootte buffer aan te passen via hun ASIO control panel, die kan worden geopend door te klikken op de Toon bedieningspaneel knop op de Algemene instellingen | daarvan moet de grootte buffer aan te passen via hun ASIO control panel, die kan worden geopend door te klikken op de Toon bedieningspaneel knop op de Algemene instellingen | 

Audio apparaat en kanalen scherm Hauptwerk. U kunt bepalen welke buffer is ingesteld, wordt de bestuurder met behulp van door te kijken naar de grootte buffer in de Hauptwerk log Audio apparaat en kanalen scherm Hauptwerk. U kunt bepalen welke buffer is ingesteld, wordt de bestuurder met behulp van door te kijken naar de grootte buffer in de Hauptwerk log 

(gebruik Help | Bekijk activiteitenlog in Hauptwerk), of door te kijken op de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel. (gebruik Help | Bekijk activiteitenlog in Hauptwerk), of door te kijken op de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel. (gebruik Help | Bekijk activiteitenlog in Hauptwerk), of door te kijken op de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel. (gebruik Help | Bekijk activiteitenlog in Hauptwerk), of door te kijken op de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel. (gebruik Help | Bekijk activiteitenlog in Hauptwerk), of door te kijken op de Audio, MIDI en prestaties grote bedieningspaneel. 

• Of het probleem zich voordoet met slechts een zeer kleine sample set geladen (of alle-but-standplaatsen van een grotere set gehandicapten), en wanneer slechts enkele pijp klinkt. 

Probeer bijvoorbeeld de vrije Ott Orgel sample set, die kan worden gedownload van onze website. Zo ja, dan is het probleem waarschijnlijk niet te wijten aan onvoldoende geheugen 

of een verkeerde polyfonie limit setting.

https://www.hauptwerk.com/
https://www.hauptwerk.com/
https://www.ilok.com/
http://www.resplendence.com/latencymon
http://forum.hauptwerk.com/
http://www.hauptwerkconsultant.com/
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• Zorg ervoor dat er geen andere toepassingen worden uitgevoerd op hetzelfde moment als Hauptwerk, vooral toepassingen die zou kunnen proberen om een audio / geluiden te produceren. In het 

bijzonder, te controleren of er niets onnodig wordt uitgevoerd in het systeemvak van Windows, zoals media / MP3 / video-spelers of messaging toepassingen.

• Running Hauptwerk op real-time prioriteit geeft meestal de meest betrouwbare audio / MIDI prestaties op Windows. Er is een ' Probeer te Hauptwerk draaien op real-time Running Hauptwerk op real-time prioriteit geeft meestal de meest betrouwbare audio / MIDI prestaties op Windows. Er is een ' Probeer te Hauptwerk draaien op real-time 

prioriteit op Windows De voorkeur voor het doel van het " Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerd ... 'Tab scherm in Hauptwerk. Echter, het automatisch prioriteit op Windows De voorkeur voor het doel van het " Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerd ... 'Tab scherm in Hauptwerk. Echter, het automatisch prioriteit op Windows De voorkeur voor het doel van het " Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerd ... 'Tab scherm in Hauptwerk. Echter, het automatisch prioriteit op Windows De voorkeur voor het doel van het " Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerd ... 'Tab scherm in Hauptwerk. Echter, het automatisch 

uitvoeren in real-time prioriteit vereist meestal dat Hauptwerk worden gestart met Windows beheerdersrechten, in welk geval PDF-documentatie Hauptwerk's niet toegankelijk 

zou kunnen zijn. (Running in real-time prioriteit zou onmogelijk veroorzaken performance problemen met andere software draait op hetzelfde moment op de computer. De 

instelling heeft momenteel geen effect op andere platforms.)

• Ook als Hauptwerk niet is ingesteld op (of mag niet) draaien op real-time prioriteit, dan sommige pc's zijn gevoelig voor audio een audio glitch / CPUspike direct na het starten van audio. 

De ' Extra tijd toe te staan bij het starten van audio op Windows, zo niet draait op real-time prioriteit De voorkeur van de ' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerd ... 'Tab De ' Extra tijd toe te staan bij het starten van audio op Windows, zo niet draait op real-time prioriteit De voorkeur van de ' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerd ... 'Tab De ' Extra tijd toe te staan bij het starten van audio op Windows, zo niet draait op real-time prioriteit De voorkeur van de ' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerd ... 'Tab De ' Extra tijd toe te staan bij het starten van audio op Windows, zo niet draait op real-time prioriteit De voorkeur van de ' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerd ... 'Tab De ' Extra tijd toe te staan bij het starten van audio op Windows, zo niet draait op real-time prioriteit De voorkeur van de ' Algemene instellingen | Algemene voorkeuren | Geavanceerd ... 'Tab 

scherm in Hauptwerk instelling meestal beschermt tegen dat, maar maakt het wegrijden audio langzamer. Concreet: als ze niet draaien op real-time prioriteit, Windows neemt soms een 

paar seconden om te bewegen audio discussies onder CPU cores, wat kan resulteren in audio glitches. De omgeving maakt Hauptwerk voldoende tijd om dat te zijn gebeurd voordat het 

begint streaming audio. We hebben ongeveer 7 seconden aan het werk op betrouwbare wijze op de meeste pc's, dat is de standaard. Running Hauptwerk op real-time prioriteit 

(handmatig via Windows-instellingen, of als Hauptwerk om dit automatisch te doen door het uitvoeren van Hauptwerk met Windows beheerdersrechten, het bijhouden van de ' Probeer te (handmatig via Windows-instellingen, of als Hauptwerk om dit automatisch te doen door het uitvoeren van Hauptwerk met Windows beheerdersrechten, het bijhouden van de ' Probeer te 

Hauptwerk draaien op real-time prioriteit op Windows'

geavanceerde Hauptwerk algemene voorkeur aangevinkt) moet het probleem volledig te voorkomen, en meestal geeft stabielere audio / MIDI overall toch. 

• Als u gebruik maakt van meerdere audio-interfaces van hetzelfde merk of model dan onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om hun hardware klokken bij 

elkaar synchroniseren via Word Clock kabels om audio glitches of gekraak te voorkomen. Controleer de documentatie van uw audio-interfaces in geval van twijfel.

• Koppel alle hardware-apparaten die niet absoluut noodzakelijk zijn voor Hauptwerk en de computer te laten functioneren, of dat elimineert het probleem te zien. Zo 

koppelt u alle USB-camera's, printers, scanners, modems, touch-screens, externe harde schijven en USB-hubs.

• Probeer uw audio-interface met elke mogelijke aansluiting (bijvoorbeeld gekoppeld aan elke mogelijke USB, Thunderbolt, of FireWire-poort, of in elke mogelijke PCI / 

PCIe-slot, afhankelijk van het type verbinding). 

• Als u een USB-hub gebruikt, zorg er dan voor dat het een goede kwaliteit model van een gerenommeerd merk, met zijn eigen speciale voeding (niet een 'bus-powered' model). 

• Probeer het uitschakelen van onboard audio van uw moederbord, hetzij in zijn BIOS of in Apparaatbeheer (in het Windows Configuratiescherm). Moederbord 

audio-apparaten soms conflict met professionele audio-interfaces / drivers.

• Zorg ervoor dat alle Windows geluiden zijn uitgeschakeld ( Bedieningspaneel | Hardware en geluiden | Sound | Sounds en stel het geluid regeling 'Nee geluiden'). Zorg ervoor dat alle Windows geluiden zijn uitgeschakeld ( Bedieningspaneel | Hardware en geluiden | Sound | Sounds en stel het geluid regeling 'Nee geluiden'). Zorg ervoor dat alle Windows geluiden zijn uitgeschakeld ( Bedieningspaneel | Hardware en geluiden | Sound | Sounds en stel het geluid regeling 'Nee geluiden'). 

• Als het mogelijk is, stelt Windows naar een andere dan uw belangrijkste audio-interface-apparaat te gebruiken als standaard apparaat voor afspelen en opnemen ( Bedieningspaneel | Hardware en geluiden | Als het mogelijk is, stelt Windows naar een andere dan uw belangrijkste audio-interface-apparaat te gebruiken als standaard apparaat voor afspelen en opnemen ( Bedieningspaneel | Hardware en geluiden | 

Sound | Afspelen / opnemen) om te proberen te voorkomen dat Windows of een andere toepassing van het proberen om de toegang van de audio-interface, terwijl Hauptwerk is audio streamen naar het. Sound | Afspelen / opnemen) om te proberen te voorkomen dat Windows of een andere toepassing van het proberen om de toegang van de audio-interface, terwijl Hauptwerk is audio streamen naar het. 

• Probeer lopend een ander 'pro audio' applicatie die ASIO gebruikt, afgezien van Hauptwerk, om te bepalen of het probleem is specifiek voor Hauptwerk. Bijvoorbeeld Native Probeer lopend een ander 'pro audio' applicatie die ASIO gebruikt, afgezien van Hauptwerk, om te bepalen of het probleem is specifiek voor Hauptwerk. Bijvoorbeeld Native 

Instruments Bel gratis Kontakt Player, die ASIO gebruikt in stand-alone modus. Zorg ervoor dat u dezelfde ASIO-driver te selecteren die u gebruikt voor Hauptwerk, en Instruments Bel gratis Kontakt Player, die ASIO gebruikt in stand-alone modus. Zorg ervoor dat u dezelfde ASIO-driver te selecteren die u gebruikt voor Hauptwerk, en 

probeer dezelfde audio / ASIO buffer.

• Controleer of er geen hardware resources worden als strijdig in Device Manager (in het Windows Configuratiescherm). 

• Controleer ook of geen hardware resources, zoals interrupts (IRQ's), worden gedeeld tussen uw audio-interface (of de USB / Thuderbolt / FireWire controller waarop deze is 

aangesloten, indien van toepassing) en eventuele andere belangrijke hardware, zoals de grafische kaart . U kunt hardware resourcetoewijzingen door te selecteren controleren bekijken aangesloten, indien van toepassing) en eventuele andere belangrijke hardware, zoals de grafische kaart . U kunt hardware resourcetoewijzingen door te selecteren controleren bekijken 

| Bronnen op type in Apparaatbeheer (in het Windows Configuratiescherm). Als uw audio-interface of USB / Thunderbolt / FireWire controller elke hardware resources delen probeer | Bronnen op type in Apparaatbeheer (in het Windows Configuratiescherm). Als uw audio-interface of USB / Thunderbolt / FireWire controller elke hardware resources delen probeer 

dan het verplaatsen van de audio-interface of een grafische kaart (of welke andere apparaat is het delen van de bron) naar een andere PCI / PCIe-slot, of zien of het BIOS van uw 

moederbord maakt de middelen die handmatig worden toegewezen.

• Probeer het tijdelijk uitschakelen van alle netwerkadapter apparaten, Bluetooth-apparaten en draadloze apparatuur in Device Manager (in het Windows Configuratiescherm). Netwerk / 

draadloze apparaten / drivers zijn een veelvoorkomende oorzaak van Windows audio performance problemen.

• Probeer het houden van een netwerk van leads en internetverbindingen losgekoppeld terwijl het gebruik van de computer voor audio. Dit voorkomt dat andere Internet of 'auto updater' 

toepassingen (zoals Windows Update of virusscanner updaters) uit updating terwijl Hauptwerk wordt uitgevoerd en wat kan leiden tot het netwerk drivers verwerken van tijd weg van 

audio of stuurprogramma's van de audio-interface over te nemen.

• Als u uw audio-interface aansluit op een PC moederbord FireWire-poort, probeer dan een aparte goede kwaliteit FireWire-controller-kaart (PCI, PCIe, enz.) Op basis van een 

Texas Instruments FireWire controller chipset installeren en aansluiten van de audio-interface naar die plaats. Sommige FireWire-audio-interfaces hebben prestatieproblemen 

met enkele FireWire controller chipsets, en Texas Instruments FireWire controller chipsets worden vaak aanbevolen door de audio-interface fabrikanten voor een maximale 

compatibiliteit (check met uw audio fabrikant interface voor aanbevelingen).

• Ook als u uw audio-interface aansluit op een PC moederbord USB-poort, probeer dan een aparte goede kwaliteit USB-controller-kaart (PCI, PCIe, etc.) installeert. Sommige 

moederbord USB-controller chipsets kunnen betrouwbare prestaties met alle USB-audio-interfaces niet geven.

• Als u eerder handmatig Windows processor scheduling (prioriteiten) hebben aangepast aan gunst processen op de achtergrond, die soms gezien wordt aangeraden op websites, 

dan adviseren we om ervoor te zorgen dat de Pas voor de beste prestaties van instelling is ingesteld dan adviseren we om ervoor te zorgen dat de Pas voor de beste prestaties van instelling is ingesteld dan adviseren we om ervoor te zorgen dat de Pas voor de beste prestaties van instelling is ingesteld 

https://www.native-instruments.com/


 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

253 Afdeling VII: Reference 

speciaal terug naar programma's ( niet Achtergrondservices) gebruik makend van Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | systeem | Geavanceerde systeeminstellingen en het selecteren van speciaal terug naar programma's ( niet Achtergrondservices) gebruik makend van Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | systeem | Geavanceerde systeeminstellingen en het selecteren van speciaal terug naar programma's ( niet Achtergrondservices) gebruik makend van Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | systeem | Geavanceerde systeeminstellingen en het selecteren van speciaal terug naar programma's ( niet Achtergrondservices) gebruik makend van Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | systeem | Geavanceerde systeeminstellingen en het selecteren van speciaal terug naar programma's ( niet Achtergrondservices) gebruik makend van Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | systeem | Geavanceerde systeeminstellingen en het selecteren van speciaal terug naar programma's ( niet Achtergrondservices) gebruik makend van Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | systeem | Geavanceerde systeeminstellingen en het selecteren van speciaal terug naar programma's ( niet Achtergrondservices) gebruik makend van Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | systeem | Geavanceerde systeeminstellingen en het selecteren van 

de gevorderd tab. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. (Hauptwerk is een programma, niet een service op de achtergrond, en Hauptwerk de gevorderd tab. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. (Hauptwerk is een programma, niet een service op de achtergrond, en Hauptwerk de gevorderd tab. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. (Hauptwerk is een programma, niet een service op de achtergrond, en Hauptwerk de gevorderd tab. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. (Hauptwerk is een programma, niet een service op de achtergrond, en Hauptwerk de gevorderd tab. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw opstarten van de computer als u alle wijzigingen. (Hauptwerk is een programma, niet een service op de achtergrond, en Hauptwerk 

loopt al op de prioriteiten die nodig is voor de beste prestaties, terwijl het dwingen van andere processen op de achtergrond te draaien met een hogere prioriteit kan audio glitches of andere 

problemen met de prestaties, afhankelijk van de specifieke combinatie van hardware veroorzaken, drivers en processen. Achtergrond processen, drivers en andere toepassingen moet normaal al 

worden ontworpen om te draaien met de prioriteiten die zij nodig hebben met de planning standaardinstellingen voor Windows.)

• Ook moet u ervoor zorgen dat u geen prioriteiten Windows voor elke toepassing, proces of thread niet handmatig zijn veranderd, aangezien dit zou kunnen leiden tot audio, of 

andere, problemen met de prestaties. 

• Schakel Windows rijden indexering voor alle harde schijven (klik met de rechtermuisknop op elke drive-symbool selecteert Properties, Vervolgens vinkje Toestaan dat bestanden op deze schijf te hebben inhoud Schakel Windows rijden indexering voor alle harde schijven (klik met de rechtermuisknop op elke drive-symbool selecteert Properties, Vervolgens vinkje Toestaan dat bestanden op deze schijf te hebben inhoud Schakel Windows rijden indexering voor alle harde schijven (klik met de rechtermuisknop op elke drive-symbool selecteert Properties, Vervolgens vinkje Toestaan dat bestanden op deze schijf te hebben inhoud Schakel Windows rijden indexering voor alle harde schijven (klik met de rechtermuisknop op elke drive-symbool selecteert Properties, Vervolgens vinkje Toestaan dat bestanden op deze schijf te hebben inhoud 

geïndexeerd in aanvulling op de file eigenschappen, selecteer vervolgens de optie om van toepassing op alle submappen / bestanden wanneer daarom wordt gevraagd). geïndexeerd in aanvulling op de file eigenschappen, selecteer vervolgens de optie om van toepassing op alle submappen / bestanden wanneer daarom wordt gevraagd). 

• Schakel Windows' gepland harde schijf defragmentatie (u ziet dan in plaats behoefte aan een harde schijf (s defragmenteren) met de hand periodiek). Om dit te doen, klik met de rechtermuisknop op 

elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of elke harde schijf-pictogram, selecteer Properties, selecteer de Gereedschap tabblad, klikt u op de Optimaliseren of Nu defragmenteren, knop, klikt u op de Geplande optimalisatie | Instellingen veranderen of 

Schedule | planning configureren knop, un-tick Run op een schema Schedule | planning configureren knop, un-tick Run op een schema Schedule | planning configureren knop, un-tick Run op een schema 

... en opnieuw op te starten. 

• Sommige mensen hebben ons gemeld dat ze nodig hadden om te schakelen Windows Superfetch om betrouwbare low-latency audio met hun computers te krijgen, anders wordt de 

achtergrond storage toegang tot het zorgt ervoor dat gaf hen af en toe een audio glitches. Er is momenteel geen inheemse manier om uit te schakelen SuperFetch in Windows, maar we 

begrijpen dat het bewerken van uw register naar de volgende registersleutel in op 0 (nul) verandert dan opnieuw op te starten zou het moeten doen: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ begrijpen dat het bewerken van uw register naar de volgende registersleutel in op 0 (nul) verandert dan opnieuw op te starten zou het moeten doen: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 

CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management \ PrefetchParameters \ EnableSuperfetch . Wees uiterst voorzichtig als u probeert om uw Windows-register te bewerken, CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management \ PrefetchParameters \ EnableSuperfetch . Wees uiterst voorzichtig als u probeert om uw Windows-register te bewerken, CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management \ PrefetchParameters \ EnableSuperfetch . Wees uiterst voorzichtig als u probeert om uw Windows-register te bewerken, 

omdat een fout van uw computer kan voorkomen dat niet in staat om op te starten. Elke register bewerkingen zijn voor uw eigen risico en moet waarschijnlijk alleen worden geprobeerd als een 

laatste redmiddel. Je zou ook moeten de disable de Superfetch Windows-service uit te schakelen: gebruik Start | Systeembeheer | Diensten, Dubbelklik op de Superfetch binnenkomst, verander laatste redmiddel. Je zou ook moeten de disable de Superfetch Windows-service uit te schakelen: gebruik Start | Systeembeheer | Diensten, Dubbelklik op de Superfetch binnenkomst, verander laatste redmiddel. Je zou ook moeten de disable de Superfetch Windows-service uit te schakelen: gebruik Start | Systeembeheer | Diensten, Dubbelklik op de Superfetch binnenkomst, verander laatste redmiddel. Je zou ook moeten de disable de Superfetch Windows-service uit te schakelen: gebruik Start | Systeembeheer | Diensten, Dubbelklik op de Superfetch binnenkomst, verander laatste redmiddel. Je zou ook moeten de disable de Superfetch Windows-service uit te schakelen: gebruik Start | Systeembeheer | Diensten, Dubbelklik op de Superfetch binnenkomst, verander 

dan de Opstarttype instelling met een handicap, Klik OK dan reboot. dan de Opstarttype instelling met een handicap, Klik OK dan reboot. dan de Opstarttype instelling met een handicap, Klik OK dan reboot. dan de Opstarttype instelling met een handicap, Klik OK dan reboot. dan de Opstarttype instelling met een handicap, Klik OK dan reboot. dan de Opstarttype instelling met een handicap, Klik OK dan reboot. dan de Opstarttype instelling met een handicap, Klik OK dan reboot. 

• Zo hebben sommige mensen aan ons gemeld dat ze nodig hadden om te schakelen Windows Systeemherstel om betrouwbare low-latency audio met hun computer te krijgen, anders 

wordt de achtergrond storage toegang tot het veroorzaakt (Systeemherstel merken periodiek systeem back-ups op de achtergrond wanneer hij gelooft dat de computer niet actief is) gaf 

ze af en toe een audio glitches. Gelieve pas op dat het uitschakelen van Systeemherstel kan voorkomen dat uw computer in staat om te herstellen als Windows beschadigd raakt in de 

toekomst, en wordt geprobeerd op eigen risico. Systeemherstel kan worden uitgeschakeld door Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | System, klikken Systeem beveiliging,toekomst, en wordt geprobeerd op eigen risico. Systeemherstel kan worden uitgeschakeld door Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | System, klikken Systeem beveiliging,toekomst, en wordt geprobeerd op eigen risico. Systeemherstel kan worden uitgeschakeld door Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | System, klikken Systeem beveiliging,toekomst, en wordt geprobeerd op eigen risico. Systeemherstel kan worden uitgeschakeld door Bedieningspaneel | Systeem en beveiliging | System, klikken Systeem beveiliging,

klikken Instellingen bescherming: instellen ... selecteer vervolgens naar disable bescherming systeem, dan klikken Van toepassing zijn en OK ing alle van de schermen. klikken Instellingen bescherming: instellen ... selecteer vervolgens naar disable bescherming systeem, dan klikken Van toepassing zijn en OK ing alle van de schermen. klikken Instellingen bescherming: instellen ... selecteer vervolgens naar disable bescherming systeem, dan klikken Van toepassing zijn en OK ing alle van de schermen. klikken Instellingen bescherming: instellen ... selecteer vervolgens naar disable bescherming systeem, dan klikken Van toepassing zijn en OK ing alle van de schermen. klikken Instellingen bescherming: instellen ... selecteer vervolgens naar disable bescherming systeem, dan klikken Van toepassing zijn en OK ing alle van de schermen. klikken Instellingen bescherming: instellen ... selecteer vervolgens naar disable bescherming systeem, dan klikken Van toepassing zijn en OK ing alle van de schermen. klikken Instellingen bescherming: instellen ... selecteer vervolgens naar disable bescherming systeem, dan klikken Van toepassing zijn en OK ing alle van de schermen. 

• Vooral met de recente Windows 10-versies, het uitschakelen van Windows' pagina-bestand, kunt organen sneller te laden en lossen veel sneller. Echter, dit te doen wordt voorkomen dat 

Windows en andere toepassingen van de mogelijkheid om meer (virtuele) geheugen gebruiken dan je pc eigenlijk RAM, dus zou kunnen opleveren voor de prestaties van de computer 

wanneer het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan Hauptwerk doel. Dus als uw pc is uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt voor Hauptwerk, of als je genoeg RAM, zou u de pagina 

Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat Windows-bestand uit te schakelen, voor de beste Hauptwerk prestaties. Om dit te doen in Windows 10: ga naar Windows' instellingen via het menu Start, selecteer Systeem, kiezen Wat 

betreft,

Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel Klik Systeeminformatie, klik dan op de prestaties | instellingen knop op de gevorderd tab. kiezen Pas voor de beste prestaties, klik vervolgens op de gevorderd tab. Klik Virtueel 

geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw geheugen: Change en ervoor zorgen dat No paging bestand is geselecteerd (voor elke schijf, als uw pc meer dan één) en klik op Set. Tot slot klikt OK op alle ramen en opnieuw 

opstarten van de computer als u alle wijzigingen. 

• Als u nog steeds problemen ondervindt nadat u alle bovenstaande suggesties, zou je kunnen proberen contact opnemen met het bedrijf dat gebouwd of geleverde uw computer voor advies. Als 

alternatief gedetailleerde one-to-one assistentie met PC technische problemen is beschikbaar van een aantal derde partijen, zoals HauptwerkConsultant . Er is ook een handige gratis gids voor het alternatief gedetailleerde one-to-one assistentie met PC technische problemen is beschikbaar van een aantal derde partijen, zoals HauptwerkConsultant . Er is ook een handige gratis gids voor het alternatief gedetailleerde one-to-one assistentie met PC technische problemen is beschikbaar van een aantal derde partijen, zoals HauptwerkConsultant . Er is ook een handige gratis gids voor het 

oplossen van problemen PC audio problemen die beschikbaar zijn vanaf Cantabile Software: https://www.cantabilesoftware.com/glitchfree/ . Het spijt ons dat we niet kunnen voorzien in formele oplossen van problemen PC audio problemen die beschikbaar zijn vanaf Cantabile Software: https://www.cantabilesoftware.com/glitchfree/ . Het spijt ons dat we niet kunnen voorzien in formele oplossen van problemen PC audio problemen die beschikbaar zijn vanaf Cantabile Software: https://www.cantabilesoftware.com/glitchfree/ . Het spijt ons dat we niet kunnen voorzien in formele 

ondersteuning voor de computer hardware / problemen met de prestaties buiten de suggesties in dit gedeelte, en op ons forum . ondersteuning voor de computer hardware / problemen met de prestaties buiten de suggesties in dit gedeelte, en op ons forum . ondersteuning voor de computer hardware / problemen met de prestaties buiten de suggesties in dit gedeelte, en op ons forum . 

Het minimaliseren van sample set laadtijden 

Hauptwerk heeft een ultra-fast sample set laadmechanisme dat is ontworpen om te profiteren van multi-core computers, SSD schijven en RAID-arrays (RAID 1 of RAID 5 zijn waarschijnlijk 

het beste en veiligste). Snelst mogelijke resultaten moeten worden bereikt met computers die zes CPU cores (of meer) hebben, snelle SSD drives, en tal van geheugen. Toch moet het 

laden nog steeds snel, zelfs met oudere computers.

Uitgebreide prestaties en diagnostische informatie met betrekking tot het laden van elk monster is weggeschreven naar het logbestand ( Help | Bekijk activiteit log).Uitgebreide prestaties en diagnostische informatie met betrekking tot het laden van elk monster is weggeschreven naar het logbestand ( Help | Bekijk activiteit log).

De eerste keer dat u het laden van een sample set, of als u haar rang audio geheugen opties te wijzigen, zal de sample set nog steeds traag zijn om belasting omdat Hauptwerk zal moeten 

zijn gecachte versie van de sample set data te regenereren. Er moet echter vervolgladingen dan zeer snel zijn.

http://www.hauptwerkconsultant.com/
https://www.cantabilesoftware.com/glitchfree/
http://forum.hauptwerk.com/
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MIDI implementatie 

Deze sectie is bedoeld voor degenen die de bouw, verkoop of conversie MIDI orgel consoles voor gebruik met Hauptwerk. 

Hauptwerk's MIDI-systeem is uiterst flexibel, ontworpen om compatibel te zijn met de meeste van de implementaties te vinden in de digitale / elektronische / MIDI organen, en met een regeling 

waarbij een doe-het-zelf MIDI orgelspeeltafel conversie is waarschijnlijk te zijn bedraad voor MIDI. De MIDI-implementatie is ook downwards compatible met de hardware gebouwd voor alle 

voorgaande Hauptwerk versies.

Hauptwerk kan detecteren en alle benodigde MIDI-instellingen automatisch te configureren voor de meeste merken / modellen van digitale / elektronische / MIDI organen en voor de meeste MIDI hardware vaak 

gebruikt met Hauptwerk. 

Behalve voor triggers voor menufuncties die selecteren en te laden organen, en bijbehorende MIDI statusuitgang, alle MIDI / trigger-instellingen zijn volledig orgaan-specifieke. Zo kunt u elk virtueel 

instrument afzonderlijk instellen om optimaal gebruik te maken van de functionaliteit die het biedt te maken en van het MIDI-hardware die je beschikbaar hebt.

Toetsenborden 

Hauptwerk's virtuele toetsenborden (virtuele handleidingen, pedalboards en drijvende divisie keyboards) te reageren op MIDI-noot-on / off berichten met geen beperkingen op MIDI-poort of 

MIDI-kanaal. 

Keyboard splits / bereiken worden ook ondersteund, waardoor afzonderlijke delen van elke MIDI keyboard afzonderlijke virtuele toetsenborden, die elk op een instelbare sleutel-shift. Je kunt ook extra 

MIDI-toetsen (of de toets aansluitingen op MIDI encoder hardware) gebruiken om virtuele switches / zuigers / toetsen bedienen door het definiëren van (het beperken van) het nootbereik dat het virtuele 

toetsenbord moet spelen.

Voor virtuele theater organen die dit ondersteunen, kan theater orgel tweede keer worden geactiveerd door een van beide: 

• Een tweede reeks van belangrijke contactpersonen, het verzenden van MIDI-noot-aan / uit berichten op een aparte MIDI-poort of het kanaal (de ideale methode). 

• Polyphonic (sleutel) na-touch. Tweede keer wordt ingeschakeld wanneer er een MIDI-sleutel polyfone after-touch (druk) boven een bepaalde drempel en schakelt opnieuw 

wanneer de druk daalt tot onder de drempel opnieuw (de op een na beste methode, maar heel weinig MIDI keyboards ondersteunen polyfone / key after raken).

• Channel after-touch en / of key velocity, met na-druk die alle noten. Tweede keer bochten voor alle ingedrukte toetsen als de MIDI-kanaal na keer (druk) boven een 

bepaalde drempelwaarde en schakelt weer voor allemaal als het kanaal druk weer onder de drempelwaarde. Als alternatief, als een toets wordt gespeeld op een 

aanslaggevoelig MIDI keyboard met een note-on velocity overschrijding van een bepaalde drempel, dan de sleutel zal klinken ook met de tweede keer. Beide drempels (na 

keer of snelheid) kan worden ingesteld op 128 tot de bijbehorende wijze van activering (na keer of snelheid) te schakelen.

• Channel after-touch en / of key velocity, met na-druk die slechts notities die werden gehouden op het punt dat na keer ingeschakeld. Dit is identiek aan de laatste wijze van activeren, 

maar een keer na keer de gespecificeerde drempelwaarde heeft overschreden (en derhalve ingeschakeld tweede keer voor de klinkende toetsen), wordt opnieuw gespeelde toetsen 

geen geluid van tweede keer tenzij de snelheid ook overschrijdt de gespecificeerde snelheidsdrempel.

Alle toetsenbordinstellingen (inclusief toetsbereiken en tweede keer) automatisch gedetecteerd, behalve key-verschuivingen en tweede keer velocity / na keer drempelwaarden, die 

met de hand kan worden aangepast indien nodig. 

Sommige virtuele instrumenten zijn in staat om te reageren op de belangrijkste snelheid. Hauptwerk verschaft een tracker handelingsmodel waardoor toetsaanslag worden gebruikt om de oorspronkelijke 

spraak buizen passen, of monsters leiding dynamisch tussen verschillende snelheid samples, indien dergelijke functionaliteit is opgenomen in een virtueel instrument te selecteren. Echter, aanslaggevoelige 

toetsenborden zijn geen vereiste.

Hauptwerk kan de velocity 'curve' die naar gelang virtueel toetsenbord worden aangepast, waardoor het mogelijk te compenseren voor verschillen in snelheid respons tussen 

keyboard van verschillende modellen en tussen responsverschillen tussen verschillende virtuele instrumenten. 

Tot vier MIDI keyboards of drijvende afdeling routes kunnen gelijktijdig worden aangesloten op een virtueel toetsenbord. De derde en vierde ingangen maken enige drijvende deling 

routes.

Hauptwerk kan MIDI uitgevoerd via virtuele toetsenborden gebruik van standaard noot-aan / uit boodschappen, opnieuw zonder beperking MIDI-poort of kanaal voor een toetsenbord als geheel te produceren. Key 

aan en uit de snelheid wordt verzonden, maar niet na-touch. Theater orgel tweede keer kan worden verzonden als note-on / off berichten (alleen).

Keyboard input en output gebeurt voordat een koppeling (kernactiviteiten). 
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Rangen en afdelingen 

virtuele gelederen Hauptwerk's (maar niet afdelingen) kunnen reageren op MIDI note-on / off berichten rechtstreeks, zonder beperking van de MIDI-poort en MIDI-kanaal voor een rang als geheel. 

Hauptwerk kan MIDI output van virtuele rijen of divisies met behulp van standaard noot-aan / uit boodschappen, opnieuw zonder beperking MIDI-poort of kanaal voor een rang of splitsing als geheel. 

Key aan en uit de snelheid wordt verzonden, maar niet na-touch.

Divisie output na koppeling kan namelijk worden beïnvloed door virtuele koppelingen ingeschakeld. 

Rang uitgang betrekking op individuele virtuele gelederen en dus inherent ook post- koppeling. 

Rang ingang volledig optioneel, en verschaft een alternatief voor invoer via het toetsenbord vlak. Het zorgt voor Hauptwerk te gebruiken als een voice expander ( 'doos gelederen') in 

combinatie met een externe hardware of software orgel relais.

MIDI binnenkomen via het toetsenbord niveau de meer algemeen gebruikte alternatieve (waardoor Hauptwerk native virtuele orgaan relais te gebruiken). 
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Switches (stops, koppelingen, tremulanten, zuigers, menufunctie triggers, knoppen, etc.) 

Hauptwerk virtuele switches kunnen worden in- en uitgeschakeld door een van de volgende soorten evenementen: 

• Sleutel van de computer. 

• Momentary zuiger: MIDI programma. 

• Momentary zuiger: MIDI note-on. 

• Kortstondige zuiger: MIDI NRPN-on (value = 127). 

• Kortstondige zuiger: MIDI control change-on (value = 127). 

• Momentary zuiger: Johannus 9/11-byte MIDI sys-ex. 

• Kortstondige zuiger: Hoffrichter programmakeuze zuiger onafhankelijke LED (LED uitgang van kanaal 6, LED uit PRG + 10). 

• Kortstondige zuiger: Hoffrichter algemene annuleren (output programmawijzigingen 64/128 op kanaal 6). 

• Momentary zuiger: afwisselend MIDI note-on / offs. 

• Kortstondige zuiger: MIDI control change-over of afwisselend aan / offs (waarde = 127 of 0). 

• Stop of hold-zuiger: MIDI NRPN-on / off (bijvoorbeeld Allen), op value = 127, drempelwaarde = 0. 

• Stop of hold-zuiger: MIDI note-on / off. 

• Stop of hold-zuiger: MIDI control change-on / off, on value = 127, drempelwaarde = 0. 

• Stop: Rodgers pre-Infinity bitfield. 

• Stop: Rodgers Infinity + bitfield: spreken stop. 

• Stop: Rodgers Infinity + bitfield: andere controle. 

• Stop: Johannus / Makin / Wyvern / Musicom makelen MIDI programmawijzigingen. 

• Stop: Content / Wyvern / Eminent MIDI control change bitfield. 

• Stop: Content / Wyvern MIDI toets nadat keer bitfield. 

• Stop: Viscount 6-byte constante MIDI sys-ex berichten. 

• Stop: Ahlborn Organum / Praeludium wisselende MIDI NRPNs. 

• Stop: Ahlborn MIDI control change 70. 

• Stop: Ahlborn Archief MIDI control verandert 73/74. 

• Stop: Makin MIDI programma sequenties. 

• Stop: Phoenix / Wyvern MIDI programmawijzigingen (uit met hetzelfde programma als op, maar op de volgende MIDI-kanaal). 

• Novation Launchpad MIDI note-on / off knop. 

• Novation Launchpad MIDI control change-aan / uit knop, op value = 127, off-waarde = 0. 

• Generic MIDI prog veranderingen (met uitzondering van Johannus / Makin / Wyvern). 

• Generic MIDI control changes. 

• Generic MIDI RPNs. 

• Generic MIDI NRPNs. 

• Generic MIDI sys-ex constant berichten (maximaal acht bytes in lengte). 

• Generic MIDI key after-touch (sommige Hoffrichter). 

• X-Keys one-shot tekencode. 

• Notation zuiger / toggle: MIDI program change (u het programma nummer in te voeren). 

• Notation zuiger / toggle: MIDI control change, value = 127 (je het CC nummer in te voeren). 

• Notation zuiger / toggle: MIDI control change CC = 14 (de waarde op te geven). 

• Notation zuiger / toggle: MIDI control change CC = 15 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control change-on / off, op value = 127, off waarde = 0 (de CC-nummer in te voeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 20, off CC = 110 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 21, off CC = 111 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 22, off CC = 112 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 23, off CC = 113 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 24, off CC = 114 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 25, off CC = 115 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 26, off CC = 116 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 27, off CC = 117 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 28, off CC = 118 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 29, off CC = 119 (u de waarde te specificeren). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 50, off CC = 70 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 51, off CC = 71 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 52, off CC = 72 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 53, off CC = 73 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 54, off CC = 74 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 55, off CC = 75 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 56, off CC = 76 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 57, off CC = 77 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 58, off CC = 78 (de waarde op te geven). 

• Notation stop of hold-zuiger: MIDI control changes: op CC = 59, off CC = 79 (de waarde op te geven). 

Naast het 'notatie' events (die bestemd zijn voor de configuratie met de hand match hand ingevoerde MIDI gebeurtenissen notatie software), al deze typen gebeurtenis kan worden gedetecteerd en 

automatisch geconfigureerd door Hauptwerk (rechter muisknop op een virtuele stop / koppelaar / tremulant / switch / zuiger / knop of een toets op het bedieningspaneel en selecteer ' Automatische detectie ...').automatisch geconfigureerd door Hauptwerk (rechter muisknop op een virtuele stop / koppelaar / tremulant / switch / zuiger / knop of een toets op het bedieningspaneel en selecteer ' Automatische detectie ...').

(Behalve het specifieke 'afwisselende' gebeurtenistypen), in- en uitschakelen van gebeurtenissen moeten 'symmetrische'. Als bijvoorbeeld een boeiende gebeurtenis een MIDI noot-aan bericht en 

het afscheidingsvat gebeurtenis moet een note-off bericht voor dezelfde MIDI nootnummer MIDI-poort en MIDI
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kanaal. Er zijn echter geen beperkingen op de MIDI-poort MIDI-kanaal, of andere parameters voor een bepaalde virtuele schakelaar of menufunctie. Bijvoorbeeld kan elke 

stop of zuiger een MIDI-kanaal.

Als een tijdelijke MIDI zuiger of computer sleutel gebruiken om een virtuele vergrendelingsschakelaar (zoals een stop) controle, dan wordt deze automatisch geconfigureerd om de status van de vergrendelingsschakelaar 

schakelen standaard. Als een MIDI-schakelaar een bericht wanneer uitgeschakeld (evenals wanneer zij) stuurt, en u deze gebruiken om een virtuele vergrendelingsschakelaar (zoals een stop) te regelen, dan heb je de 

mogelijkheid om het te status van de vergrendelingsschakelaar's te schakelen, of om z'n status rechtstreeks.

Hauptwerk heeft een optie voor basis 'contact de-bounce' functionaliteit types zuiger gebeurtenis, waarvoor negeert latere persen voor elk zuiger als de MIDI zuiger stuurt 

meerdere identieke boodschappen zeer snel achter elkaar (door de MIDI zuiger hardware contact ' bouncing '). 

Als een virtuele switch wordt vergrendeling, wordt dan de standaardinstelling (als het orgel wordt geladen of reset) gedefinieerd door de sample set ontwikkelaar, maar je kunt het negeren. 

MIDI-uitgang wordt ondersteund voor alle MIDI schakelaartypes gebeurtenis (niet computer toetsaanslagen), met de MIDI berichten die identiek zijn aan die ontvangen (wat gebruikelijk is 

voor digitale / MIDI orgaanconsole MIDI implementaties), en Hauptwerk kan MIDI-uitgang automatisch configureren dat geval. 

Als u MIDI-uitgang om berichten van een virtuele switch die verschillend de MIDI ingangsboodschappen de virtuele schakelaar ontvangt, dan (alleen) de volgende MIDI uitgang gebeurtenistypen Als u MIDI-uitgang om berichten van een virtuele switch die verschillend de MIDI ingangsboodschappen de virtuele schakelaar ontvangt, dan (alleen) de volgende MIDI uitgang gebeurtenistypen Als u MIDI-uitgang om berichten van een virtuele switch die verschillend de MIDI ingangsboodschappen de virtuele schakelaar ontvangt, dan (alleen) de volgende MIDI uitgang gebeurtenistypen 

zijn toegestaan: 

• MIDI NRPN-on / off (op value = 127, drempelwaarde = 0). 

• MIDI note-on / off. 

Als u het bouwen van een nieuwe MIDI orgel console of nieuwe MIDI hardware voor Hauptwerk raden we MIDI schakelaars en zuigers gebruiken MIDI NRPN-on / off berichten (over 

de waarde = 127, off-waarde = 0) en dat als een MIDI-switch MIDI ondersteunt uitvoer (bijvoorbeeld als het solenoïde-aangedreven of verlicht) raden we het identiek MIDI-berichten 

die zendt (hetgeen het mogelijk Hauptwerk te configureren MIDI uitgang automatisch tijdens automatische detectie) moeten ontvangen. 

Als u het bouwen van een nieuwe MIDI orgel console voor Hauptwerk met MIDI encoder circuit dat niet ondersteunt NRPNs, dan raden we in plaats daarvan gebruik van MIDI note-on / off 

boodschappen voor schakelaars en zuigers, opnieuw ervoor te zorgen dat elk MIDI schakelaar ontvangt identiek MIDI-berichten naar die stuurt (als de MIDI-switch ondersteunt MIDI-uitgang). 

Permanent controle (expressie / crescendo pedalen schuiven / knoppen) 

vrijwel doorlopend controles Hauptwerk kunnen reageren op een van de volgende MIDI types evenement: 

• MIDI control changes (meest voorkomende). 

• Ahlborn 9-traps crescendo (programmawijzigingen 64h-6Dh). 

• Ahlborn 11-fase crescendo (programmawijzigingen 64h-6Fh). 

• Ahlborn 24-fase crescendo (programmawijzigingen 64h-7Ch). 

• Generic MIDI afwisselend programma verandert. 

• MIDI RPNs (inclusief ondersteuning voor 'high-resolution waarden verzonden als MSB / LSB paren). 

• MIDI NRPNs (inclusief ondersteuning voor 'high-resolution waarden verzonden als MSB / LSB paren). 

• MIDI key after-touch (sommige Hoffrichters). 

• MIDI-kanaal na keer. 

Al deze soorten gebeurtenis kan worden gedetecteerd en automatisch geconfigureerd door Hauptwerk (rechter muisknop op een virtuele expressie / crescendo pedaal of schuif / draaiknop of een schuifregelaar 

bedieningspaneel en selecteer ' Automatische detectie ...').bedieningspaneel en selecteer ' Automatische detectie ...').

Er zijn geen beperkingen op de MIDI-poort MIDI-kanaal, of andere parameters voor een bepaalde regeling. Bijvoorbeeld kan elk pedaal een MIDI-kanaal en / of CC-nummer 

gebruiken.

De standaard stand (wanneer het orgel wordt geladen of reset) van elke virtuele controle wordt bepaald door de sample set ontwikkelaar, maar je kunt het negeren. 

Veel MIDI expressiepedalen niet het volledige bereik van waarden te zenden, zodat Hauptwerk kan de waarde bereik worden gespecificeerd en detecteert automatisch. U kunt ook 

het "response curve voor elke control, bijvoorbeeld ter compensatie van verschillen in reizen / respons tussen de verschillende modellen MIDI pedaal en tussen responsverschillen 

tussen verschillende virtuele instrumenten.



 

Hauptwerk User Guide v. 5.0.0. Copyright Milan Digital Audio LLC 2001-2019

258 Afdeling VII: Reference 

MIDI-uitgang wordt alleen ondersteund voor MIDI control changes, NRPNs en RPNs. Als het MIDI-kanaal en MIDI-controller / NRPN / RPN aantal MIDI-uitvoer die van 

MIDI-invoer dan kan Hauptwerk MIDI-uitgang automatisch te configureren.

Als u het bouwen van een nieuwe MIDI orgel console of nieuwe MIDI hardware voor Hauptwerk raden we MIDI zwelpedalen, sliders en knoppen gebruiken MIDI control change 

messages (of NRPNs als hoge-resolutie ondersteuning nodig is) en dat als een MIDI expressiepedaal / schuif / knop ondersteunt MIDI-uitgang (bijvoorbeeld als het gemotoriseerd of 

heeft grafische uitlezing hardware) dan raden we dat het identieke MIDI berichten moeten ontvangen die het stuurt (waardoor het mogelijk voor Hauptwerk te configureren MIDI-uitgang 

om het automatisch) . 

LCD-paneel systeem 

Hauptwerk is in staat om de controle van 32 tekens LCD-panelen met behulp van aangepaste MIDI system exclusive berichten naar een van haar dynamische statusinformatie weer te geven 

(bijvoorbeeld de naam van het orgel, temperament of een combinatie set geladen of geactiveerde, orgel voortgang van het laden, of de combinatie stepper framenummer) of statische gebruiker 

opgegeven labeltekst tonen, bijvoorbeeld zodat u elk MIDI stopschakelaar labelen met een geschikte naam afhankelijk van het virtuele orgaan geplaatst. 

U kunt het formaat en de informatie die gebruikt wordt voor elk van de twee 16-karakter lijnen op de status LCD-panelen te selecteren. 

Eigenen off-the-shelf 32 tekens LCD display hardware-eenheden, speciaal ontworpen voor gebruik met Hauptwerk, zijn verkrijgbaar bij derden MIDI hardware leveranciers, waardoor het gemakkelijk 

te Hauptwerk statusinformatie over zelfgebouwde MIDI consoles weer te geven, zonder de noodzaak voor elke doe-ityourself elektronica of specialistische expertise. 

Elke hardware LCD-scherm kan worden bediend vanaf een MIDI-uitgang, zonder beperkingen, en moet worden geprogrammeerd met een 2-byte code, die identificeert op unieke wijze. 

Maximaal 32 tekens kunnen worden verzonden naar elk scherm met de tekstgegevens als ruwe ASCII (7 bits) byte sequenties verzonden. Een kleurcode eveneens aan elk paneel, zodat het 

kan worden back-lit of verbonden met een kleur zijn brede werking (stoppen, koppeling, enzovoort) of groepering (gesplitst,) geven.

Het formaat van het systeem exclusieve berichten (voor hardware-ontwikkelaars) is: 

• Byte 1: 0xF0 - system exclusive start. 

• Byte 2: 0x7d - vast fabrikant ID. 

• Byte 3: 0x01 - berichttype code voor Hauptwerk LCD uitgang boodschap. 

• Byte 4: bestemming panel unieke ID byte 1 (7-bit LSB). 

• Byte 5: bestemming panel unieke ID byte 2 (7-bit MSB). 

• Byte 6: kleurcode 0-127 (0 = uit / zwart, wit = 1, 2 = rood, groen = 3, 4 = geel, blauw = 5, 6 = magenta, 7 = cyaan, anderen gebruikergedefinieerde). 

• 7-38 bytes: ASCII 32 (7 bits) bytes voor de tekst-display. 

• Byte 39: 0xf7 - einde van het systeem exclusief bericht. 

Als u het bouwen van een nieuwe MIDI orgel console voor Hauptwerk dan het opnemen van ongeveer vijf (of zelfs zeven) 32 tekens LCD-panelen moet het mogelijk maken de meeste belangrijke 

Hauptwerk statusinformatie gunstig te worden weergegeven op de MIDI-console. 

Custom MIDI-uitgang berichten 

Custom MIDI-uitgang-berichten kunnen naar keuze worden verzonden vanaf Hauptwerk wanneer MIDI / audio wordt geactiveerd en / of gedeactiveerd. Deze berichten kunnen elk aan een MIDI-poort worden 

verzonden zonder beperking, en worden gespecificeerd als een reeks van maximaal 48 ruwe MIDI-bytes, zodat een aangepaste type bericht dat door uw hardware kunnen worden verlangd kan worden verzonden, 

met inbegrip van system exclusive berichten.
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MIDI console statusuitgang systeem 

Naast het LCD paneelsysteem, Hauptwerk kan eventueel uitgang al zijn statusinformatie (*) in ruw en niet-configureerbare verstrekt, met een vaste MIDI sys-ex uitvoering zodat op maat 

gemaakt weergavehardware / schakeling kan worden ontwikkeld weergave statusinformatie in welke vorm gewenst. Om dat mogelijk te maken, selecteert u een MIDI-uitgang van de ' Algemene gemaakt weergavehardware / schakeling kan worden ontwikkeld weergave statusinformatie in welke vorm gewenst. Om dat mogelijk te maken, selecteert u een MIDI-uitgang van de ' Algemene 

instellingen | Algemene voorkeuren | MIDI console statusuitgang'

tabblad te vinden. Houd er echter rekening mee dat het een aanzienlijke hoeveelheid MIDI verkeer zal genereren.

(Merk op dat de MIDI console statusoutput systeemberichten in een ander formaat dan het LCD-paneel systeem en kan niet worden gebruikt om 32 tekens Hauptwerk-compatibele LCD 

paneeleenheden rijden.) 

(*) De toestanden van afzonderlijke modellen koppelaars, hoofd algemene combinaties meester scoped combinaties en meester omkeerbare combinaties worden momenteel verzonden via de MIDI 

console statusoutput systeem, maar hardware MIDI controles kunnen direct worden aangesloten op de desbetreffende virtuele vallen, als voor orgel, bijvoorbeeld. 

Elke keer dat een systeem statusvariabele verandert in Hauptwerk wordt een MIDI-sys-ex-bericht verzonden naar het in een van de volgende formaten, afhankelijk van het type van de variabele: 

7-bit unsigned integer variabele toestand sys-ex berichtformaat: 

• Byte 1: 0xF0 - system exclusive start. 

• Byte 2: 0x7d - vast fabrikant ID. 

• Byte 3: 0x1B - berichttype code voor Hauptwerk 7-bit unsigned integer variabele statusbericht. 

• Byte 4: variable ID (zie onderstaande lijst). 

• Byte 5: variabelewaarde (0-127). 

• Byte 6: 0xf7 - einde van het systeem exclusief bericht. 

Boolean status van sys-ex bericht formaat: 

De 7-bits geheel getal zonder voorteken formaat wordt gebruikt, met een waarde van 1 voor waar / aan en 0 voor verkeerde / off. 

28-bits signed integer variabele status van sys-ex bericht formaat: 

• Byte 1: 0xF0 - system exclusive start. 

• Byte 2: 0x7d - vast fabrikant ID. 

• Byte 3: 0x1A - berichttype code voor Hauptwerk 28-bits integer variabele statusbericht. 

• Byte 4: variable ID (zie onderstaande lijst). 

• Byte 5: variabelewaarde 1 byte (meest significante bit 7). 

• Byte 6: variabelewaarde byte 2. 

• Byte 7: variabelewaarde byte 3. 

• Byte 8: variabelewaarde byte 4 (7 minst significante bits). 

• Byte 9: 0xf7 - einde van het systeem exclusief bericht. 

Floating-point variabele status van sys-ex bericht formaat: 

De floating-point getal wordt vermenigvuldigd met 10, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, en vervolgens verzonden met het 28-bits signed integer bericht formaat. (Dus de oorspronkelijke drijvende 

kommawaarde wordt verzonden met een resolutie van één decimaal.)

Hoge-resolutie continue controle variabele status van sys-ex bericht formaat: 

positie van de continue regelaar wordt verzonden met het 28-bits geheel getal berichtindeling, met waarden in het gebied 0-16383. 
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16-tekenreeks variabele status van sys-ex bericht formaat: 

• Byte 1: 0xF0 - system exclusive start. 

• Byte 2: 0x7d - vast fabrikant ID. 

• Byte 3: 0x19 - berichttype code voor Hauptwerk tekenreeksvariabele statusbericht. 

• Byte 4: variable ID (zie onderstaande lijst). 

• Byte 5: variabelewaarde 7-bits ASCII 1. 

• Byte 6: variabelewaarde 7-bits ASCII 2. 

• Byte 7: variable waarde 7-bit ASCII karakter 3. 

• Byte 8: variabelewaarde 7-bits ASCII 4. 

• Byte 9: variabelewaarde 7-bits ASCII 5. 

• Byte 10: variabelewaarde 7-bits ASCII 6. 

• Byte 11: variabele waarde 7-bit ASCII 7. 

• Byte 12: variabelewaarde 7-bits ASCII 8. 

• Byte 13: variabelewaarde 7-bits ASCII 9. 

• Byte 14: variabelewaarde 7-bits ASCII 10. 

• Byte 15: variabelewaarde 7-bits ASCII 11. 

• Byte 16: variabelewaarde 7-bits ASCII 12. 

• Byte 17: variabelewaarde 7-bits ASCII 13. 

• Byte 18: variabelewaarde 7-bits ASCII 14. 

• Byte 19: variabelewaarde 7-bits ASCII 15. 

• Byte 20: variabelewaarde 7-bits ASCII 16. 

• 0xf7 - end van het systeem exclusief bericht. 

Notitie 1: snaren altijd opgevuld met spaties tot de volledige 16 karakters, zonder zero-waardestring terminator byte. Notitie 1: snaren altijd opgevuld met spaties tot de volledige 16 karakters, zonder zero-waardestring terminator byte. 

Noot 2: non- 7-bits ASCII tekens (bijvoorbeeld bestandsnamen) worden omgezet vraagteken karakters. Noot 2: non- 7-bits ASCII tekens (bijvoorbeeld bestandsnamen) worden omgezet vraagteken karakters. 

Status variabele-id's: 

Decimaal 

variabel 

identificatienummer 

Naam Type reeks 

0 CurrOrganShortName Draad 

1 CuedFavOrganNum 7-bits geheel getal zonder teken 1-32 

2 CuedFavOrganShortName Draad 

3 LastOrganShortName Draad 

4 CurrCombSetShortName Draad 

5 CuedFavCombSetNum 7-bits geheel getal zonder teken 1-32 

6 CuedFavCombSetShortName Draad 

7 CurrTemperShortName Draad 

8 CuedFavTemperNum 7-bits geheel getal zonder teken 1-32 

9 CuedFavTemperShortName Draad 

10 FloatingDiv1RouteNum 7-bits geheel getal zonder teken 1-4 

11 FloatingDiv1KbdShortNameList Draad 

12 FloatingDiv2RouteNum 7-bits geheel getal zonder teken 1-4 

13 FloatingDiv2KbdShortNameList Draad 

14 FloatingDiv3RouteNum 7-bits geheel getal zonder teken 1-4 

15 FloatingDiv3KbdShortNameList Draad 

16 FloatingDiv4RouteNum 7-bits geheel getal zonder teken 1-4 

17 FloatingDiv4KbdShortNameList Draad 

18 FloatingDiv5RouteNum 7-bits geheel getal zonder teken 1-4 

19 FloatingDiv5KbdShortNameList Draad 

20 CurrCombStepperFrameNum 28-bits signed integer 0-999 

21 CuedCombStepperFrameBankNum 28-bits signed integer 0-990 in stappen van 10 

22 LastTriggeredMasterGeneralCombNum 7-bits geheel getal zonder teken 1-20 (0 = geen) 

23 LastTriggeredMasterRegObjType 7-bits geheel getal zonder teken 1 = HandReg, 2 = CombinationStepper, 3 

= MasterGeneralCombination, 4 = 

MasterCrescendo, 5 = 

MasterScopedCombination, 

6 = MasterReversibleCombination 

24 CurrMasterCrescNum 7-bits geheel getal zonder teken A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 
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25 CuedMasterCrescStage 7-bits geheel getal zonder teken 1-31 (fractie 0 = crescendo uit) 

26 TransposerIncSemitones 28-bits signed integer - 12-12 

27 OrganBasePitchHz Floating-point 

28 MasterTuningIncCents 28-bits signed integer - 200-200 

29 OrganAudioLevelTrimDecibels Floating-point -24,0-24,0 

30 PolyphonyLimitSetting 28-bits signed integer 256-32.768 

31 SampleRateHz 28-bits signed integer 

32 LatencyMs Floating-point 

33 IsSetterModeOn Boolean 

34 IsScopeModeOn Boolean 

35 IsRecordingAudio Boolean 

36 IsRecordingMIDI Boolean 

37 IsPlayingMIDI Boolean 

38 IsOrganAndAudioAndMIDIReady Boolean 

39 IsInErrorState Boolean 

40 OrganLoadingProgressIndicatorPct 7-bits geheel getal zonder teken 0-100 

41 MasterOutputLevelCCPct 7-bits geheel getal zonder teken 0-100 

42 FloatingDiv1ExprPedCCPct 7-bits geheel getal zonder teken 0-100 

43 FloatingDiv2ExprPedCCPct 7-bits geheel getal zonder teken 0-100 

44 FloatingDiv3ExprPedCCPct 7-bits geheel getal zonder teken 0-100 

45 FloatingDiv4ExprPedCCPct 7-bits geheel getal zonder teken 0-100 

46 FloatingDiv5ExprPedCCPct 7-bits geheel getal zonder teken 0-100 

47 MasterCrescPedCC 7-bits geheel getal zonder teken 0-31 

48 AudioLevelClipping 7-bits geheel getal zonder teken 0 = groen / normaal, 1 = oranje, 2 = rood / 

clipping 

49 PolyphonyClipping 7-bits geheel getal zonder teken 0 = groen / normaal, 1 = oranje, 2 = rood / 

clipping 

50 CPUClipping 7-bits geheel getal zonder teken 0 = groen / normaal, 1 = oranje, 2 = rood / 

clipping 

51 RAMClipping 7-bits geheel getal zonder teken 0 = groen / normaal, 1 = oranje, 2 = rood / 

clipping 

52 CurrObjShortNameAllTypes Draad 

53 CuedFavNumAllTypes 7-bits geheel getal zonder teken 1-32 

54 CuedFavShortNameAllTypes Draad 

55 AllTypesObjType 7-bits geheel getal zonder teken 1 = Organ, 2 = CombinationSet, 3 = 

temperament 

56 LastTriggeredMasterScopedCombNum 7-bits geheel getal zonder teken 1 = A1, ..., 60 = F10 (0 = geen) 

57 LastTriggeredMasterReversibleCombNum 7-bits geheel getal zonder teken 1 = A1, ..., 60 = F10 (0 = geen) 

58 IsMasterCrescendoActive Boolean 

59 IsHandRegCurrent Boolean 

60 IsCurrCombStepperFrameRegCurrent Boolean 

61 IsLastTriggeredMasterGeneralCombRegCurrent Boolean 

62 IsLastTriggeredMasterScopedCombRegCurrent Boolean 

63 IsLastTriggeredMasterReversibleCombRegCurrent Boolean IsLastTriggeredMasterReversibleCombRegCurrent Boolean 

64 MasterCrescPedalRawCCVal High-resolution controller 

65 MasterOutputLevelRawCCVal High-resolution controller 

66 FloatingDiv1ExprPedCCPct High-resolution controller 

67 FloatingDiv2ExprPedCCPct High-resolution controller 

68 FloatingDiv3ExprPedCCPct High-resolution controller 

69 FloatingDiv4ExprPedCCPct High-resolution controller 

70 FloatingDiv5ExprPedCCPct High-resolution controller 

71 MasterTuningRawCCVal High-resolution controller 

72 IsAudioRecordingArmed Boolean 

73 IsMIDIRecordingArmed Boolean 

74 StopAllRecAndPlaybackOnMIDIFilePlayEnd Boolean 

75 IsMIDIPlaybackPaused Boolean 

76 IsMIDIPlaybackRewindingAtSpeed2 Boolean 

77 IsMIDIPlaybackRewindingAtSpeed1 Boolean 

78 IsMIDIPlaybackFastForwardingAtSpeed1 Boolean 
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79 IsMIDIPlaybackFastForwardingAtSpeed2 Boolean 

80 MIDIPlayerPlayPosOffsetFromStartSeconds 28-bits signed integer 

81 MIDIPlayerFileLengthSeconds 28-bits signed integer 

82 MIDIPlaybackSpeedAdjustmentPct Floating-point 

83 IsReadyForUserInput Boolean 

84 IsOrganLoaded Boolean 

85 IsOrganLoading Boolean 

86 IsMIDIReady Boolean 

87 MasterReverbWetnessScalarRawCCVal High-resolution controller 0 = 0%, 127% = 100 mixer wetness 
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Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI implementatie 

Hauptwerk ingebouwde MIDI-recorder / speler maakt gebruik van een volledig vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor de overdraagbaarheid van MIDI-bestanden, de onafhankelijkheid van MIDI-bestanden van MIDI 

hardware / instellingen, de onafhankelijkheid van MIDI-bestanden van de combinatie sets, touch-screen, muisklik en de sleutel van de computer compatibiliteit, enz.). 

Om een MIDI-bestand in de moedertaal van MIDI-recorder / speler Hauptwerk te laden, of om een bestand van een externe MIDI sequencer / speler af te spelen in Hauptwerk via de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler Om een MIDI-bestand in de moedertaal van MIDI-recorder / speler Hauptwerk te laden, of om een bestand van een externe MIDI sequencer / speler af te spelen in Hauptwerk via de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler 

extern MIDI IN' poort, moet het bestand dat de vaste MIDI implementatie gebruiken. extern MIDI IN' poort, moet het bestand dat de vaste MIDI implementatie gebruiken. 

De eenvoudigste manier om MIDI-bestanden te maken met de juiste implementatie is gewoon levend te spelen in Hauptwerk, tijdens het opnemen van MIDI via zijn inheemse MIDI-recorder / speler (of via de ' Hauptwerk De eenvoudigste manier om MIDI-bestanden te maken met de juiste implementatie is gewoon levend te spelen in Hauptwerk, tijdens het opnemen van MIDI via zijn inheemse MIDI-recorder / speler (of via de ' Hauptwerk 

MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT 'Poort). U kunt dan gemakkelijk zien of bewerken van de betreffende gebeurtenissen in de resulterende MIDI-bestand wanneer het MIDI-bestand wordt geopend in een MIDI-recorder / speler extern MIDI OUT 'Poort). U kunt dan gemakkelijk zien of bewerken van de betreffende gebeurtenissen in de resulterende MIDI-bestand wanneer het MIDI-bestand wordt geopend in een 

extern sequencing programma.

Echter, als je wilt maken of bewerken MIDI-bestand gebeurtenissen uit het niets of met de hand in uw MIDI-sequencer vervolgens naar de exacte MIDI implementatie gebruikt voor een bepaalde virtuele 

orgel (bijvoorbeeld welke NRPN aantal elk afzonderlijk virtuele stop gebruik) zien dan kunt u gebruik maken van de 

opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) ... menufunctie wanneer het orgel wordt geladen. opname | Bekijk Hauptwerk MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) ... menufunctie wanneer het orgel wordt geladen. 

Belangrijk: dat MIDI implementatie is bedoeld voor MIDI-bestanden en MIDI sequencers, en alleen dat orgaan. Het is niet een eis of aanbeveling voor de MIDI orgel consoles / hardware in 

het algemeen. Je moet niet normaal gesproken gebruik maken van de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN / OUT' poorten voor het aansluiten van conventionele MIDI orgel het algemeen. Je moet niet normaal gesproken gebruik maken van de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN / OUT' poorten voor het aansluiten van conventionele MIDI orgel het algemeen. Je moet niet normaal gesproken gebruik maken van de ' Hauptwerk MIDI-recorder / speler extern MIDI IN / OUT' poorten voor het aansluiten van conventionele MIDI orgel 

consoles / hardware naar / van Hauptwerk. 

Merk op dat als u een MIDI-bestand in Hauptwerk native MIDI-speler die is opgeslagen met een ander virtueel orgel (sample set) te laden, dan wordt alleen de sleutels zal spelen; registratie wijzigingen en 

andere controles zijn opgenomen in het bestand wordt genegeerd omdat in het algemeen is er geen betrouwbare manier om ze automatisch in kaart op een zinvolle en artistieke manier tussen de 

verschillende organen.

Indeling die wordt gebruikt voor MIDI sys-ex berichten 

MIDI note-on / off, worden MIDI NRPN en MIDI control change berichten die worden gebruikt in de voorkeur voor de meeste virtuele toetsenborden en controles, die vallen via de opname | Bekijk Hauptwerk MIDI note-on / off, worden MIDI NRPN en MIDI control change berichten die worden gebruikt in de voorkeur voor de meeste virtuele toetsenborden en controles, die vallen via de opname | Bekijk Hauptwerk 

MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) ... menufunctie, omdat ze gemakkelijk te bekijken en bewerken in de meeste MIDI sequencers. MIDI-recorder / speler vaste, vooraf gedefinieerde MIDI-implementatie (voor dit orgel) ... menufunctie, omdat ze gemakkelijk te bekijken en bewerken in de meeste MIDI sequencers. 

Echter, aangezien de MIDI-standaard maakt het mogelijk om slechts een relatief klein aantal afzonderlijke berichten van die typen, Hauptwerk is standaard ingesteld op het verzenden van MIDI-sys-ex 

berichten als een laatste redmiddel voor virtuele controles waarvoor de sample set ontwikkelaar heeft niet aangegeven een van de Hauptwerk standaard control 'rol codes' (opdracht codes). (Merk op dat 

sommige sequencers negeren MIDI sys-ex berichten van AU / VST plug-ins en dat sommige virtuele Windows-MIDI-kabel software werkt niet betrouwbaar met MIDI sys-ex berichten.)

De sys-ex berichten hebben het volgende formaat: 

byte nummer Byte hex waarde Betekenis byte nummer Byte hex waarde Betekenis 

1 F0 Sys-ex start (vast). 

2 7D Fabrikantidentificatie (vast). 

3 39 Inrichtings-ID (vast). 

4 72 Model ID (vast). 

5 [ cc][ cc] Command ID (variabele): zie hieronder. 

6-9 [ oo oo oo oo][ oo oo oo oo] Rauwe object ID orgaanextracten definition (variabel): 28-bit integer zonder teken met 7 bits per byte en de 

meest significante byte eerst. Bijvoorbeeld, orgel definitie SwitchID voor schakelaars, ContinuousControlID 

voor CCS, KeyboardID voor keyboards, RankID voor gelederen, OrganID voor MIDI-bestand start.

10 [ nn][ nn] MIDI noot nummer (variabel), indien relevant voor het type opdracht, Hauptwerk MIDI bestandsformaat versie voor 

MIDI-bestand start. 

11 [ vv][ vv] Velocity of controller waarde 7-bit MSB (variabele), indien relevant voor het type opdracht, orgel grote 

versie voor MIDI-bestand start. 

12 (indien CC) Controller waarde 7-bit LSB (variabel) als opdrachttype is 'orgaan continue regeling. Voor andere typen 

commando deze byte wordt weggelaten als verzonden. Let op: bij het ontvangen / spelen, Hauptwerk 

toelaat byte te ontbreken, voor achterwaartse compatibiliteit.

13 (indien CC) of 12 

(indien niet CC) 

F7 Sys-ex uiteinde (vast). Als de opdracht type 'orgel continue control' dit wordt verzonden als byte 13, maar 

voor alle andere soorten commando wordt verzonden als byte 12. Let op: bij het ontvangen / spelen, 

Hauptwerk toelaat te ontvangen als byte 12 ook voor orgel continue besturingsopdrachten, voor 

achterwaartse compatibiliteit.
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De commando-id's zijn:

Commando ID decimale waarde 

Orgel te schakelen 16 

Orgel uit te schakelen 17 

Orgaan continuregeling 18 

Orgaantoetsenbord sleutel op 19 

Orgaantoetsenbord key off 20 

Orgaantoetsenbord key 2e druk op 21 

Orgaantoetsenbord key 2e touch uit 22 

Organ rank opmerking over 23 

Organ rang note off 24 

MIDI-bestand start met OrganID 28 

MIDI-bestand end 29 

Hauptwerk versie 3 MIDIsequencer MIDI implementatie 

MIDI-bestanden die zijn opgenomen met de standaard MIDI-instellingen van de Hauptwerk versie 2 of versie 3 'MIDI sequencing' configuratie moet ook correct worden afgespeeld, voor achterwaartse 

compatibiliteit. Toch zal elke nieuwe bestanden u opneemt vanaf Hauptwerk de huidige implementatie gebruiken.

Echter, de enige versie 3 menufunctie triggers ondersteund zijn die om te navigeren en selecteer registratie sequencer (nu stepper) frames. 
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Probleemoplossen

Fouten, waarschuwingen en logboeken 

Als Hauptwerk een probleem tegenkomt, wordt er een foutmelding of waarschuwing weergegeven op het scherm. Elk bericht heeft een unieke code, het onderstaande bericht weergegeven. Als u contact moet 

opnemen met uw steun voor ondersteuning, deze code helpt hem of haar om de oorzaak op te sporen.

Alle fouten, waarschuwingen en informatie boodschappen op het scherm getoond worden ook weggeschreven naar een log, zodat je later terug kan verwijzen naar hen, en zodat ze kunnen gemakkelijk en nauwkeurig 

naar uw steun provider worden verzonden als u hulp nodig heeft. Om het logbestand te bekijken, selecteert Help | Bekijk activiteitenlognaar uw steun provider worden verzonden als u hulp nodig heeft. Om het logbestand te bekijken, selecteert Help | Bekijk activiteitenlog

uit het menu Hauptwerk: 

Het moet openen in uw webbrowser en automatisch gaat u naar het einde van het logboek. 

Merk op dat u moet heropenen het logboek via Help | Bekijk activiteit inloggen als je wilt om het te vernieuwen; het gebruik van refresh-functie van uw webbrowser alleen zal de log om items die zijn toegevoegd sinds het Merk op dat u moet heropenen het logboek via Help | Bekijk activiteit inloggen als je wilt om het te vernieuwen; het gebruik van refresh-functie van uw webbrowser alleen zal de log om items die zijn toegevoegd sinds het Merk op dat u moet heropenen het logboek via Help | Bekijk activiteit inloggen als je wilt om het te vernieuwen; het gebruik van refresh-functie van uw webbrowser alleen zal de log om items die zijn toegevoegd sinds het 

van Hauptwerk geopend (het logboek wordt geregenereerd door Hauptwerk elke keer dat u het opent) tonen niet bijwerken.

Aanvullende diagnostische informatie wordt soms geschreven naar het logbestand, die u wenst te onderzoeken op de gelegenheid. Zo wordt de totale geluidslatency opgenomen, samen 

met timinginformatie bij het laden sample sets, en sommige fouten die niet kritiek en kan de audio-uitvoer onderbreken als gemeld op het scherm, zoals storingen MIDI systeemeigen 

berichten versturen. Vandaar dat het de moeite waard het logboek af en toe.

Wat te doen als er een fout optreedt 

Allereerst, er absoluut zeker van dat u zorgvuldig te lezen van de melding door Hauptwerk. Meestal wordt het bericht alle informatie die nodig is om het probleem op te lossen bevatten. 

Als u wilt terug te verwijzen naar de berichten, gebruik Help | Bekijk activiteit logboek.Als u wilt terug te verwijzen naar de berichten, gebruik Help | Bekijk activiteit logboek.

Zorg er ook voor dat je leest deze handleiding en ten minste de FAQ sectie op de Hauptwerk website voordat u contact opneemt met uw steun provider voor ondersteuning. Als je problemen hebt 

met het plaatsen op een van de schermen met instellingen, zorg er dan voor dat je hebt geprobeerd te klikken op het pictogram pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OKmet het plaatsen op een van de schermen met instellingen, zorg er dan voor dat je hebt geprobeerd te klikken op het pictogram pointer / vraagteken onmiddellijk aan de linkerkant van het scherm's OK

knop en vervolgens te klikken op de instelling om te zien of de on-line help de nodige informatie geeft. Het grootste deel van de on-line help is niet gedupliceerd in deze handleiding. Zweefde over 

een instelling zal u ook een gebruik hint.

Zorg er ook voor zorgen dat u alle actuele besturingssysteem en driver updates toegepast, en in het bijzonder dat u de nieuwste drivers geïnstalleerd voor uw audio / MIDI-interface (s). 

Als u nog niet weet hoe het probleem op te lossen, en op voorwaarde dat u zich op een ondersteunde Hauptwerk-versie en computer-platform, en binnen uw technische ondersteuning overeenkomst 

bepalingen (of hebben geregeld voor extra ondersteuning), dan kunt u natuurlijk contact uw steun provider voor ondersteuning. Neem dan eerst contact op met de leverancier van wie u Hauptwerk, die 

u zal adviseren die naar contact gekocht. Als u een licentie voor Hauptwerk rechtstreeks vanuit Milaan Digital Audio gekocht dan bekijk de Hauptwerk website om ons te contacteren. U kunt ook 

proberen het plaatsen van details van uw probleem op onze on-line forum als je niet een oplossing dringend nodig hebben.

Belangrijk: Als u hoeft te doen contact opnemen met uw support provider over een probleem, dan kunt u altijd proberen om beschrijf het probleem zo nauwkeurig en beknopt mogelijk en gebruik dan de Belangrijk: Als u hoeft te doen contact opnemen met uw support provider over een probleem, dan kunt u altijd proberen om beschrijf het probleem zo nauwkeurig en beknopt mogelijk en gebruik dan de Belangrijk: Als u hoeft te doen contact opnemen met uw support provider over een probleem, dan kunt u altijd proberen om beschrijf het probleem zo nauwkeurig en beknopt mogelijk en gebruik dan de Belangrijk: Als u hoeft te doen contact opnemen met uw support provider over een probleem, dan kunt u altijd proberen om beschrijf het probleem zo nauwkeurig en beknopt mogelijk en gebruik dan de 

instructies in de Hoe maak je een diagnostisch bestand te verzenden sectie stuur dan een diagnostisch bestand bevestigd met het verzoek om ondersteuning. Die het mogelijk maakt hem of haar om je logs, uw instructies in de Hoe maak je een diagnostisch bestand te verzenden sectie stuur dan een diagnostisch bestand bevestigd met het verzoek om ondersteuning. Die het mogelijk maakt hem of haar om je logs, uw instructies in de Hoe maak je een diagnostisch bestand te verzenden sectie stuur dan een diagnostisch bestand bevestigd met het verzoek om ondersteuning. Die het mogelijk maakt hem of haar om je logs, uw instructies in de Hoe maak je een diagnostisch bestand te verzenden sectie stuur dan een diagnostisch bestand bevestigd met het verzoek om ondersteuning. Die het mogelijk maakt hem of haar om je logs, uw instructies in de Hoe maak je een diagnostisch bestand te verzenden sectie stuur dan een diagnostisch bestand bevestigd met het verzoek om ondersteuning. Die het mogelijk maakt hem of haar om je logs, uw 

relevante Hauptwerk instellingen en andere relevante Hauptwerk bestanden en systeeminformatie die essentieel zijn voor de diagnose van de meeste problemen snel en gemakkelijk zijn te zien.
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Hoe maak je een diagnostisch bestand te verzenden 

Stap 1. kiezen Help | Maak een diagnostisch bestand te sturen naar uw steun provider uit het menu Hauptwerk: Stap 1. kiezen Help | Maak een diagnostisch bestand te sturen naar uw steun provider uit het menu Hauptwerk: Stap 1. kiezen Help | Maak een diagnostisch bestand te sturen naar uw steun provider uit het menu Hauptwerk: Stap 1. kiezen Help | Maak een diagnostisch bestand te sturen naar uw steun provider uit het menu Hauptwerk: 

Een knop om een diagnostisch bestand aan te maken is ook voorzien op het venster weergegeven wanneer Hauptwerk verschijnt een foutmelding. Door te klikken op die knop heeft hetzelfde effect als het gebruik van 

de menu-functie.

Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waar u het bestand wilt worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld uw bureaublad of uw documenten map. Typ een Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waar u het bestand wilt worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld uw bureaublad of uw documenten map. Typ een Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waar u het bestand wilt worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld uw bureaublad of uw documenten map. Typ een Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waar u het bestand wilt worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld uw bureaublad of uw documenten map. Typ een Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waar u het bestand wilt worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld uw bureaublad of uw documenten map. Typ een Stap 2. EEN Opslaan als venster zal verschijnen. Gebruik het om te navigeren naar een locatie waar u het bestand wilt worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld uw bureaublad of uw documenten map. Typ een 

betekenisvolle naam voor het bestand, zodat u in staat om het te hechten aan een e-mail te identificeren en te vinden zal zijn, klik dan op de Opslaan knop. betekenisvolle naam voor het bestand, zodat u in staat om het te hechten aan een e-mail te identificeren en te vinden zal zijn, klik dan op de Opslaan knop. betekenisvolle naam voor het bestand, zodat u in staat om het te hechten aan een e-mail te identificeren en te vinden zal zijn, klik dan op de Opslaan knop. 

Stap 3. Na enkele ogenblikken een bericht zou moeten verschijnen, wat aangeeft dat het diagnostische bestand is aangemaakt. Stap 3. Na enkele ogenblikken een bericht zou moeten verschijnen, wat aangeeft dat het diagnostische bestand is aangemaakt. 

Noteer de naam die u het bestand en de map waarin u het heeft opgeslagen gaf, zodat je het kunt koppelen aan een e-mail in de volgende stap. Klik nu op de

OK knop om het bericht te negeren. OK knop om het bericht te negeren. 

Als u niet beschikt over een succes bericht ziet, neem dan opnieuw beginnen en zorg ervoor dat u een geldige naam voor het bestand als daarom wordt gevraagd, en dat u een map die u mag 

schrijven, zoals het bureaublad map of je selecteert documenten map. schrijven, zoals het bureaublad map of je selecteert documenten map. schrijven, zoals het bureaublad map of je selecteert documenten map. 

Stap 4. Nu gebruik maken van uw e-mailprogramma of webbrowser om het diagnostische bestand als bijlage bij een e-mail of support verzoek om uw support provider. Zorg ervoor dat u ook Stap 4. Nu gebruik maken van uw e-mailprogramma of webbrowser om het diagnostische bestand als bijlage bij een e-mail of support verzoek om uw support provider. Zorg ervoor dat u ook 

proberen om het probleem zo nauwkeurig en beknopt mogelijk te beschrijven. (Zie de documentatie van uw e-mailprogramma's als u hulp nodig over hoe u e-mailbijlagen indien nodig te 

sturen.)

Veel voorkomende problemen en hoe ze op te lossen 

Als de audio is de sloop, of de vertraging tussen het indrukken van een toets en het horen van het geluid is te lang, dan bekijk de performance tuningAls de audio is de sloop, of de vertraging tussen het indrukken van een toets en het horen van het geluid is te lang, dan bekijk de performance tuning

sectie, die de instellingen die u nodig hebt om aan te passen aan deze problemen te voorkomen dekt. 

Als er niets aan wanneer je toevallig dubbelklikken op het pictogram van Hauptwerk, dan is de kans groot dat je een beschadigde audio driver die is ijskoud toen Hauptwerk vraagt hij tijdens het opstarten, 

waardoor Hauptwerk te wachten voor de bestuurder om te reageren. Zorg ervoor dat u elke audio drivers te verwijderen voor hardware die u niet meer gebruikt. Als het probleem aanhoudt, neem dan 

contact op met uw Hauptwerk support provider (indien van toepassing) voor advies.

Als een audio- of MIDI-apparaat is geconfigureerd voor gebruik met Hauptwerk, en is in gebruik door een ander programma wanneer u probeert om een orgaan te laden of te activeren Hauptwerk's audio / MIDI 

(bijvoorbeeld door het laden van een orgel), dan fouten worden gerapporteerd. Hauptwerk moet exclusieve toegang tot alle apparaten geconfigureerd voor gebruik met het hebben.

Backup configuratiebestanden 

Hauptwerk slaat alle instellingen in verschillende configuratiebestanden, die elke keer dat u Hauptwerk af te sluiten of te lossen een sample set worden opgeslagen. Hoewel het uiterst onwaarschijnlijk is, 

als uw computer is uitgeschakeld of is neergestort precies op het moment dat de bestanden zijn opgeslagen, kunnen zij worden beschadigd. Dit kan ook gebeuren als je probeerde om twee of meer 

exemplaren van Hauptwerk draaien op hetzelfde moment, dat is waarom Hauptwerk probeert om te voorkomen dat te doen.

Verzekering tegen deze gebeurtenissen, Hauptwerk houdt automatisch een back-up van de laatst bekende juiste configuratie en geruisloos herstelt het als het het bijbehorende bestand instellingen beschadigd te zijn 

vindt. Een waarschuwing is geschreven naar het logbestand om u te wijzen op de mogelijkheid dat sommige van uw recente wijzigingen instellingen verloren zijn gegaan.
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Het creëren van sample sets

Het creëren van een sample set of orgaan definitie voor Hauptwerk is een ervaren en complexe aangelegenheid, die een aanzienlijke investering in tijd en inspanning vergt. We zouden alleen maar aanraden 

onderneming de oprichting van een volledige steekproef set of orgel definitie als je in staat om die tijd te investeren en hebben een redelijke mate van technische expertise.

Voor de creatie van aangepaste orgel specificaties voor persoonlijk gebruik, het gebruik van samples uit bestaande sample sets, wordt de Custom Organ Ontwerp Module voorzien, die is snel en eenvoudig te 

gebruiken, en wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers. U kunt de Custom Organ Ontwerp Module gebruikershandleiding op Hauptwerk te vinden ontwerptools menu. gebruiken, en wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers. U kunt de Custom Organ Ontwerp Module gebruikershandleiding op Hauptwerk te vinden ontwerptools menu. gebruiken, en wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers. U kunt de Custom Organ Ontwerp Module gebruikershandleiding op Hauptwerk te vinden ontwerptools menu. 

Tenzij uitdrukkelijk geadviseerd om dit te doen door de maker van een sample set, moet u Probeer nooit om een deel van een bestaande sample set direct te bewerken , Met inbegrip van de Tenzij uitdrukkelijk geadviseerd om dit te doen door de maker van een sample set, moet u Probeer nooit om een deel van een bestaande sample set direct te bewerken , Met inbegrip van de Tenzij uitdrukkelijk geadviseerd om dit te doen door de maker van een sample set, moet u Probeer nooit om een deel van een bestaande sample set direct te bewerken , Met inbegrip van de 

audio-samples, orgel definitie bestanden, afbeeldingen en andere componenten. St. Anne en de kern Hauptwerk componenten bewerken van een component:

• Voorkom hoofdscherm van de installatie van de Hauptwerk software uit te kunnen un-installeren of een upgrade van de onderdelen goed, en mogelijk dus Hauptwerk als geheel. 

• component installer niet goed functioneert Prevent Hauptwerk's. 

• Prevent Hauptwerk's Custom Organ Ontwerp Module goed werkt. 

• Prevent de St. Anne's sample set niet goed geladen. 

• Prevent Hauptwerk interne steekproef caching, configuratie opslag en andere mechanismen van het werken voor de bewerkte sample set en mogelijk ook anderen. 

Hauptwerk meeste audio- en tremulant golfvormmonsters bevatten speciale informatie die niet goed door een audio editors wordt gebruikt (veelvoudige sampleloops, 

opgeslagen toonhoogte gegevens, etc.), en wijzigen van een monster zoals audio editors mogelijk beschadigd dat informatie, waardoor de monster goed werkt met Hauptwerk. 

Het bewerken van kerncomponenten Hauptwerk wordt ook expliciet niet toegestaan door de Hauptwerk licentieovereenkomst. Licentieovereenkomsten voor sommige van derden sample sets ook expliciet 

disallow het bewerken van de inhoud ervan.




