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Introducció

Hi ha molts tipus de teclats, des del típic teclat d'ordinador fins a la botonera
de l'ascensor, passant pels teclats dels telèfons intel·ligents o smartphones o les
calculadores. Tots aquests dispositius interactius demanen una atenció específica, i al llarg d'aquest mòdul en farem un repàs, fixant-nos en les seves característiques específiques i les seves potencialitats a l'hora d'encarar un disseny
d'interacció basat en aquests dispositius.

Un teclat, en la seva definició més genèrica, consisteix en un conjunt
de tecles que tenen com a funció servir d'interfície d'interacció amb un
instrument, aparell o mecanisme.

Hem d'entendre els teclats alfanumèrics moderns com a "metàfores" de la màquina d'escriure, essent conscients de la flexibilitat inherent als dispositius digitals: Al contrari que en les antigues màquines d'escriure, els teclats digitals
ens permeten el remapatge de cadascuna de les tecles i, per tant, tenim tot un
camp obert de possibilitats creatives a l'hora d'assignar funcionalitats a cadascuna de les tecles, o a les combinacions entre aquestes.
A més dels teclats alfanumèrics, hem volgut incloure dins aquesta definició
àmplia del concepte teclat els teclats musicals MIDI, fent també un repàs ràpid
d'aquest protocol de comunicació, molt estès dins el món de la interactivitat
relacionada amb la música i les arts visuals.
Hem dividit, doncs, aquest mòdul en dues parts: la primera part, referent als
teclats alfanumèrics; i la segona part, en la qual estudiarem les característiques
dels teclats i el protocol MIDI.

Teclats
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Objectius

1. Aprendre de les diferents característiques dels teclats més habituals.
2. Analitzar-ne els sistemes de comunicació i la manera en què codifiquen
les dades.
3. Orientar dissenys d'interacció basats en teclats que tinguin en compte factors com la usabilitat o el mapatge.

Teclats
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1. Teclats alfanumèrics

1.1. Conceptes teòrics
Avui dia, estem rodejats de centenars de teclats alfanumèrics, des dels teclats
dels telèfons mòbils o els teclats de les calculadores, fins als teclats QWERTY
dels ordinadors, cadascun d'ells amb funcions ben definides, com ara la marcació de números de telèfon, l'entrada de dígits a un caixer automàtic o
l'escriptura en un processador de textos per a programar.
En el teclat més comú per a nosaltres, el dels ordinadors, la disposició de les
tecles és remunta a les primeres màquines d'escriure, les quals eren completament mecàniques. En prémer una lletra en el teclat, es movia un petit martell
mecànic, que colpejava el paper a través d'una cinta impregnada de tinta. Sobre la distribució dels caràcters en el teclat van sorgir dues variants principals:
la francesa AZERTY i l'alemanya QWERTZ. Ambdues es basaven en canvis en
la disposició segons les tecles més freqüentment usades en cada idioma. Per
tal d'evitar l'encallament de tecles en les antigues màquines d'escriure, es va
triar una disposició que permetés que les tecles més freqüents es trobessin tan
allunyades com fos possible, fet que va provocar també una gran alternança
entre l'ús d'ambdues mans.
Als teclats en la versió per l'idioma espanyol, els més habituals per a nosaltres,
a més de la Ñ, se'ls van afegir els caràcters d'accent obert (`), tancat (´), la dièresi
(¨) i el circumflex (^), a més de la ce trencada (ç), encara que aquests caràcters
s'usen més en francès, portuguès o en català.
Actualment, els teclats d'ordinador convencional, que normalment connectem mitjançant USB a l'ordinador, disposen d'un microcontrolador�intern
que s'encarrega de traduir cada pulsació de teclat en un missatge numèric codificat segons el protocol�ASCII.
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Font: Wikipedia (cc).

Per a cada pulsació o alliberament d'una tecla el micro controlador envia un
codi identificatiu que es diu scan�code. Per a permetre que diverses tecles siguin
premudes simultàniament, el teclat genera un codi diferent quan una tecla es
prem i quan aquesta tecla s'allibera.
1.2. Les eines

1.2.1. QWERTY
Quant a estructura, els teclats clàssics d'ordinador estan dividits en 4�blocs�diferenciats, cadascun amb funcionalitats definides. És important que tinguem
en compte aquesta estructuració a l'hora de plantejar un disseny d'interacció
amb teclat, tractant de seguir les convencions per tal de facilitar la intuïtivitat del sistema i la proximitat per als usuaris; o, al contrari, saltar-nos completament aquestes convencions de manera justificada. En general, podríem
estructurar un teclat QWERTY en les parts següents:

Teclats
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1)�Bloc�de�funcions: va des de la tecla F1 a F12, en tres blocs de quatre; de F1
a F4, de F5 a F8 i de F9 a F12. Funcionen d'acord al programa que estigui obert.
2)�Bloc�alfanumèric: està situat a la part inferior del bloc de funcions, conté els
números aràbics de l'1 al 0 i l'alfabet organitzat com en una màquina d'escriure,

Teclats

Exemple
Per exemple, en molts programes prement la tecla F1
s'accedeix a l'ajuda associada a
aquest programa.

a més d'algunes tecles especials.
3)� Bloc� especial: està situat a la dreta del bloc alfanumèric, conté algunes
tecles especials com Imp Pant, Bloq de desplaçament, pausa, inici, fi, inserir,
suprimir, RePàg, AvPàg, i les fletxes direccionals que permeten moure el punt
d'inserció en les quatre direccions.
4)�Bloc�numèric: està situat a la dreta del bloc especial, s'activa prement la
tecla Bloq Núm, conté els nombres aràbics organitzats com en una calculadora
per tal de facilitar la digitació de xifres. A més conté els signes de les quatre
operacions bàsiques: suma +, resta -, multiplicació * i divisió /; també conté
una tecla de Retorn o Enter.

1.2.2. Teclats de telèfons mòbils (smartphones)
La majoria de telèfons mòbils d'avui dia disposen de teclats alfanumèrics per
tal de marcar números de telèfon, escriure missatges SMS o accedir a les funcionalitats dels menús interns. Tot i que existeixen tants tipus de teclats com
telèfons mòbils (des de teclats físics fins a teclats tàctils integrats en les pantalles o displays gràfics), la majoria de teclats utilitzen un sistema que permet
que cada tecla pugui allotjar diferents caràcters alfanumèrics o funcions, normalment amb l'anàlisi del temps de pulsació o la doble/triple pulsació.

Exemple
Per exemple, si mantenim
pressionat un botó durant un
temps major alternem entre
caràcters numèrics i alfabètics.
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Val a dir que en certs països, com ara els Estats Units, els sistemes de telefonia
fixa també disposen d'aquest sistema que permet escriure textos a partir de la
repetició de les pulsacions de teclat.
1.2.3. Teclat numèric
Els teclats numèrics senzills de les maquines calculadores, o de les tecles de
cursor o keypads poden ser útils en determinades situacions. Molts sistemes
d'alarma, intercomunicadors senzills o articles electrònics de consum incorporen aquests teclats senzills per tal d'oferir una via d'interacció amb els usuaris.

Font: Wikipedia (cc).

Val la pena remarcar que la majoria d'aquests dispositius numèrics són senzillament connectables a Arduino, i poden ser útils en la confecció d'objectes
interactius.
1.2.4. Botoneres
A un nivell més extens, podríem considerar comandaments a distància, botoneres d'ascensor o intercomunicadors de blocs de pisos com a casos molt
específics de teclat.

Font: Wikipedia (cc).

La popularització dels sistemes DIY
La popularització dels sistemes DIY (do it yourself: 'fes-t'ho tu mateix') dins el camp de
l'electrònica ha portat un gran nombre d'usuaris al disseny dels seus propis artefactes.
Entre els compositors de música electrònica són molt populars aquests sistemes personalitzats, i molts músics construeixen els seus propis instruments adaptant els dissenys de
teclats a les seves necessitats interpretatives.

1.3. Dissenyant interaccions
Font: Wikipedia (cc).

1.3.1. Tecla a tecla
La interacció més bàsica que podem dissenyar fent servir un teclat és la detecció�de�la�tecla�premuda.
Com hem vist, cada tecla o combinació de tecles té associat un valor ASCII
distint que és enviat cada cop que es prem una tecla.
Depenent de l'entorn de disseny interactiu en el qual treballem, també podem
rebre dades quan la tecla s'ha deixat de pitjar; per tant, cada acció de pulsació
d'una tecla ens dóna tres paràmetres:
•

Inici de pulsació

•

Valor ASCII de la tecla

•

Fi de la pulsació
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A partir d'aquestes dades es poden generar distintes interaccions, assignant
distintes accions a les pulsacions / finals de pulsació de cada tecla.
1.3.2. Temps de pulsació
Un altre mètode senzill de disseny interactiu basat en el teclat és el càlcul�del
temps�de�pulsació�de�les�tecles, i ens pot ajudar a diferenciar entre tocs curts
i llargs de les distintes tecles.
1.3.3. Combinacions de tecles
Aixi mateix, la pulsació�combinada�de�distintes�tecles pot ser un recurs més
a l'hora de plantejar una interacció mitjançant el teclat. De fet, és comú trobar
aquest tipus d'interacció mitjançant combinacions de tecles en tots els sistemes operatius.
1.3.4. Paraules
Un altre mètode interessant d'interactivitat amb els usuaris pot ser la introducció de paraules o cadenes de caràcters.

Mitjançant la confecció prèvia d'una base de dades amb paraules clau
(per exemple, esquerra, dreta, gran, petit...) podem dissenyar un sistema interactiu que "escolti" les peticions textuals dels usuaris i actuï en
conseqüència.

Un disseny d'aquest tipus requereix la construcció d'un espai de memòria on
emmagatzemar els caràcters i la comparació dels caràcters introduïts amb la
base de dades.
Freqüentment s'utilitza la tecla Enter com a indicador que s'ha acabat
d'introduir la seqüència de caràcters pertinents.

Exemple
Com a exemple més representatiu podríem esmentar la funcionalitat de copiar i enganxar,
normalment feta amb la combinació de CTRL+C i CTRL+V.
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2. Teclats MIDI

2.1. Conceptes teòrics

MIDI
Sigles per a musical instruments digital interface. Llenguatge de control i
comunicació entre instruments musicals digitals.

Es va crear als anys 80, en plena eclosió de la microelectrònica digital, per a
centralitzar i seqüenciar diversos aparells generadors de sons en un controlador principal. Si volem seqüenciar una cançó que consta de 8 instruments diferents, necessitem un seqüenciador que s'entengui amb els 8 instruments mitjançant un llenguatge estàndard. Això era el MIDI originàriament. Actualment
la majoria de sistemes d'informàtica musical incorporen ports MIDI (amb connectors Din de 5 pins) per a la comunicació amb sintetitzadors externs o el
control mitjançant controladors. Actualment hi ha molts aparells que no són
estrictament musicals i que permeten el control MIDI: taules de llums, controladors de servomotors, robots, etc. MIDI no transmet dades d'àudio, només
dades de control, organitzades de la manera següent:
•

Notes: és la informació que es genera quan pressionem una tecla del piano.
El tipus de missatge pot ser Note ON o Note OFF, i el valor d'aquestes notes
varia en funció de la nota que toquem. Per exemple, C5 (Do de la cinquena
octava) és la nota 60, C # 5 = 61, D5 = 62, D # 5 = 63 ... hi ha 128 notes
diferents (0-127).

•

Controladors�continus�(CC): és la informació que es genera quan movem
un potenciòmetre o un fader. A diferència de les dades de nota, que són
binàries (posat en marxa / apagat) aquestes dades són contínues i treballen
en un rang de 0 a 127. Això vol dir que si tenim el potenciòmetre al mínim
enviarà un valor 0, si el tenim a la meitat enviarà un valor 64 i si el tenim
al màxim enviarà un valor 127.

A més d'aquests dos tipus de missatge, n'hi ha uns quants més (Sysex, program
change, NRPN, pitch bend) amb unes propietats diferents i que de moment no
seran útils per a nosaltres.
Totes aquestes dades corren per un canal MIDI (1-16).

Teclats
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2.2. Les eines

2.2.1. Teclat o controlador MIDI
Per tal de prototipar els nostres primers dissenys interactius basats en MIDI
recomanem usar un teclat MIDI (que solen reproduir l'estructura d'un piano
tradicional, en mida petita i amb menys octaves) o un controlador (normalment una capsa amb botons i potenciòmetres). La configuració o setup més
comuna és aquella en què es fa servir el teclat o controlador MIDI com a dispositiu de comandament dels sistemes de programari o electrònics.
Actualment, la majoria de teclats i controladors MIDI poden connectar-se als
ordinadors mitjançant USB, en comptes de fer-ho mitjançant el cable MIDI,
fet que ens estalvia l'ús d'una interfície MIDI-USB.

Font: audiomidicontroller.com.

2.2.2. Interfície MIDI

Peça de maquinari que actua de mitjancera entre un sistema de seqüenciació MIDI (normalment un PC) i els instruments seqüenciats, o entre
un controlador i els sintetitzadors, samplers, etc.

Normalment disposa de diverses entrades i sortides.
La majoria de targetes d'àudio professional incorporen ports d'entrada i sortida
MIDI, i actuen com a interfície MIDI.

Font: foromusicos.es.

2.2.3. Controladors o drivers MIDI virtuals

"Tubs" de comunicació interna dins d'un mateix ordinador.

Teclats
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Són útils per a comunicar dos programes midi, perquè en configuren un com a
mestre i l'altre com a esclau. La companyia MIDI OX desenvolupa controladors
virtuals (MIDI YOKE) i gestors (MIDI OX) que permeten comunicació interna
i múltiples transformacions en les dades de control.
2.2.4. MIDI per Ethernet
Fins fa ben poc la manera de transmetre dades midi era per cable MIDI. Amb
l'arribada de les aplicacions de MIDI per Ethernet (UDP> TCP> UDP) s'han
obert un munt de possibilitats que fins ara eren impensables. Podem enviar
dades de control MIDI en temps real a una altra part de la xarxa local, i crear
una matriu d'ordinadors interconnectats sense necessitat de disposar de les
interfícies MIDI tan cares. Tot a través del cable de xarxa i encaminadors o
routers. A més, les dades TCP viatgen molt més ràpid que les dades MIDI, de
manera que es retallen moltíssim les latències (inferiors a 1 ms).
2.2.5. Programari de monitorització
MidiOX�(PC),�MidiMonitor�(MAC).
Una eina útil a l'hora de visualitzar les dades MIDI que enviem o rebem són
els monitors MIDI. Existeixen diversos programaris que acompleixen aquesta
funció, la majoria d'ells gratuïts sota llicència freeware o shareware.
2.2.6. Maquinari compatible MIDI
Actualment, podem trobar al mercat distints dispositius compatibles amb
MIDI. Aquests dispositius poden ser operats a traves de missatges MIDI de manera remota. És el cas d'un gran nombre de sintetitzadors de so, taules de control d'il·luminació espectacular, o mescladores de vídeo, entre molts d'altres.

Font: Wikipedia (cc).
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2.2.7. Programari compatible MIDI
Així mateix, existeix un gran nombre de programari que en permet
l'automatització mitjançant missatges MIDI. La majoria de programaris orientats a la creació o manipulació musical ofereixen aquesta opció. Tanmateix, la
majoria de programaris de manipulació de vídeo en temps real, programaris
de control d'il·luminació i gairebé tots els entorns de programació interactiva
inclouen la possibilitat d'entrada de dades MIDI.

Font: Wikipedia (cc).

2.3. Dissenyant interaccions

2.3.1. Mapatge

Entenem per mapatge l'assignació de tecles o valors dels potenciòmetres
a paràmetres concrets d'un sistema de programari.

Posem per cas que volem assignar el valor del potenciòmetre 1 del nostre controlador MIDI a la velocitat de reproducció d'un vídeo, o a la mida d'un cercle. Al procés
d'assignació del valor d'un a l'altre l'anomenarem mapatge.
Per tal de poder mapar un paràmetre, necessitarem tenir habilitat en el programari receptor l'entrada MIDI i tenir la seguretat que està rebent les dades correctament. Per tal
d'assegurar-nos-en podem fer servir algun programari de monitorització de dades MIDI
(MIDIMonitor, MIDIOx).
Un cop habilitada l'entrada de dades MIDI al programari receptor, només es tracta
d'assignar el tipus (Nota o CC) i nombre de missatge MIDI (0-127) al paràmetre desitjat.
Depenent de l'entorn en el qual estiguem treballant, aquest procediment es farà de distintes maneres.

Molts entorns comercials de composició i directe d'àudio, i programaris de
manipulació de vídeo en temps real, incorporen una funcionalitat anomenada MIDI Learn que facilita molt aquest procés de mapatge de paràmetres. En

Teclats
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la majoria de casos només es tracta d'activar el sistema d'aprenentatge (MIDI
Learn), seleccionar el paràmetre receptor, i tocar la tecla o el potenciòmetre
que volem assignar a aquest paràmetre. D'aquesta manera podem reassignar
de manera molt ràpida les funcions del teclat o dispositiu físic.
2.3.2. Fórmules i transformació de dades entrants
En determinades situacions, ens pot convenir transformar les dades de control
per tal d'invertir-les, assignar-los determinats valors, o convertir-les en corbes
exponencials, per exemple mitjançant l'ús de distintes fórmules i algoritmes
matemàtics podem transformar les dades entrants segons les nostres necessitats.

Teclats
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3. Més enllà. Recursos i bibliografia específica

3.1. Seqüenciadors i partitures: timelines
Més enllà de l'ús directe de controladors i teclats, l'estàndard MIDI obre tot un
ventall de possibilitats que és molt interessant d'explorar.
Una d'aquestes possibilitats és la de l'escriptura de partitures d'esdeveniments
o events. Com que el llenguatge MIDI s'empra majoritàriament en plataformes
de composició musical basades en línies de temps, disposem de tot un seguit
d'eines pensades per a l'escriptura d'esdeveniments en el temps que podem
utilitzar per a seqüenciar qualsevol tipus d'esdeveniments amb una dinàmica
temporal.
Aquest tipus d'escriptura és molt útil en contextos com el teatre,
l'automatització de projectes museístics, o el disseny d'artefactes electrònics
(escultura cinètica, autòmats musicals...).
Recomanem, si us interessa seguir explorant les possibilitats d'aquest tipus
d'escriptura temporal, que feu una ullada a entorns de composició musical assistida per ordinador com AbletonLive, Cubase o Iannix.
3.2. Bibliografia
Jordà�Puig,�Sergi. (1997). Àudio Digital y MIDI. Madrid: Anaya Multimedia.
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