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REZUMAT 
Această lucrare încearcă să descrie sistemul interactiv 
Hot Hand Player, proiectat pentru interpretarea muzicii 
pe calculator, în timp real, prin intermediul unui senzor. 
Tehnologia wireless este folosită pentru a transmite 
datele MIDI de control, extrase şi direcţionate cu mediul 
de programare MAX. Datele permit controlul 
parametrilor algoritmilor de prelucrare a semnalului 
digital. 
Cuvinte cheie 
Sistem interactiv, interpretare muzicală, Hot Hand 
Wireless Controller, MAX. 

INTRODUCERE 
Controlul prin gesturi a instrumentelor virtuale a devenit 
un câmp important de cercetare interdisciplinară 
(Bouënard, Wanderley şi Gibet, 2010) în arte, în muzica 
electronică, dans tehnologic şi instalaţii multimedia. 
Începând cu Theremin (Léon Theremin) (Mainsbridge şi 
Beilharz, 2014), Lightning (Don Buchla) şi continuând cu 
Big Eye (Steim Institute), EyeCon (Frieder Weiss), multe 
dintre interfeţele alternative de interpretare muzicală au 
încercat să elibereze artistul de constrângerile fizice de a 
atinge calculatorul şi manipula dispozitivele electronice 
de sinteză şi prelucrare a sunetului (Rovan şi Hayward, 
2000). Se deschide totodată accesul dansatorilor spre 
producerea nemijlocită de sunete şi muzică, prin mişcare 
şi dans. 
Acest studiu pune accent şi explorează beneficiile şi 
evidenţiază problemele tipice în compoziţie şi 
interpretare, cu privire la mijloacele de producere a 
sunetului prin gesturi naturale, însă fără control tactil, 
folosind tehnologia wireless şi un sensor gravitaţional, 
alături de un program controlat prin informaţie MIDI şi 
un calculator programat cu mediul MAX (IRCAM, 
Cycling `74). Avem în vedere programul Hot Hand 
Player (2015) al autorului. 

MOTIVAŢIA ARTISTICĂ 
Proiectul Présents | Here and Now | Aici şi acum (2015), 
spectacol de dans care a avut premiera la Montbard, în 
Franţa, în acelaşi an, a inspirat conceperea programului şi 
sistemului interactiv Hot Hand Player. Ne-am bucurat şi 
de alte interpretări live la Festivalul DaDa > 100: 
Dadaism şi Arte performative, 2016; Festivalul Cluj 
Modern, 2017; Conferinţa Opera Omnia, 2018. O scurtă 
demonstraţie înregistrată se poate găsi pe Internet, la 
următoarea adresă: https://youtu.be/-1bXqvy8YVk 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This paper attempts to describe the Hot Hand Player 
interactive system, designed for real-time computer music 
performance through a sensor. Wireless technology is 
employed to send control MIDI data, tracked and 
mapped with the MAX programming environment. The 
data allow controlling parameters of the digital signal 
processing algorithms. 

Keywords 
Interactive System, Music Performace, Hot Hand 
Wireless Controller, MAX. 

INTRODUCTION 
The control of virtual instruments by gestures has 
become an important field for interdisciplinary research 
(Bouënard, Wanderley and Gibet, 2010) in arts, in 
electronic music, technology dance, and multimedia 
installation. Starting with Theremin (Léon Theremin) 
(Mainsbridge and Beilharz, 2014), Lightning (Don 
Buchla) and continuing with Big Eye (Steim Institute), 
EyeCon (Frieder Weiss), many alternative interfaces for 
musical performance have tried to exonerate the artist 
from the physical constraint of touching the computer 
and manipulate the electronic devices of sound synthesis 
and processing (Rovan and Hayward, 2000). It also opens 
the dancers’ access to produce sound and music through 
movement and dance. 
This study emphases and explores the benefices and 
highlights the typical problems in composition and 
performance, regarding the means of sound production 
by natural gestures, but without touch control, using 
wireless technology and a gravitational sensor, alongside 
a software controlled by MIDI information, and a 
computer programmed with MAX environment (IRCAM, 
Cycling `74). We consider the author’s Hot Hand Player 
(2015) software. 

ARTISTIC MOTIVATION 
The project named Présents | Here and Now | Aici şi 
acum (2015), a dance show premiered in Montbard, 
France, the same year, has inspired the design of the Hot 
Hand Player software and the interactive system. We also 
enjoyed other live performances at DaDa > 100 Festival: 
Dadaism and Performing Arts, 2016; Cluj Modern 
Festival, 2017; Opera Omnia Conference, 2018. A short 
demonstration recorded can be found on the Internet at 
the following address: https://youtu.be/-1bXqvy8YVk 
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GÂNDURI ŞI IDEI DE COMPOZIŢIE 
Muzica spectacolului de dans Here and Now îşi datorează 
existenţa în pictura lui Hieronymus Bosch (cca. 
1453‒1516), care surprinde prin perspectiva sa profundă 
asupra dorinţelor şi temerilor fiinţei umane. 
Tripticul pictural Grădina plăcerilor lumeşti, sublim, dar 
înfricoşător, prezintă scene cu nuduri şi creaturi fantastice 
angajate social, fructe şi flori supra-dimensionate. Este o 
capodoperă a Paradisului divin şi Infernului; oglinda 
moralei creştine în Evul mediu. 
Peisajul biblic Paradisul pământesc (Eden) continuă în 
panoul central Grădina plăcerilor lumeşti, ceea ce 
sugerează o progresie naturală de la păcatul primordial, 
virtutea ignoranţei, la plăcerile şi tentaţiile vieţii. Osânda 
celor păcătoşi în Infern încheie abrupt tripticul. Când 
panourile exterioare ale tripticului sunt pliate, se 
dezvăluie pictura Facerea lumii în întregime. 
În spectacolul Here and Now, „osânda celor păcătoşi în 
Iad” este urmată de scena finală Mântuire. 
Nesfârşit de bogate, detaliile sunt frapant de minuţioase. 
Curios, pictura interioară conţine doar bărbaţi tineri şi 
femei tinere. Nu există copii ori bătrâni. Este lipsită de 
vulgaritate. Panoul central nu are un punct focalizator şi 
nici o naraţiune liniară. Dumnezeu este absent. 
Frumuseţea trecătoare a florilor şi dulceaţa fructelor 
transmite un mesaj de fragilitate şi sugerează natura 
efemeră a fericirii şi plăcerilor vieţii. În panoul final este 
portretizat H. Bosch alături de alţi muritori. 

 
Figura 1. H. Bosch, Tripticul Grădina plăcerilor 
lumeşti (Foto: theartstack.com; en.wikipedia.org)  

Elemente structurale 
Here and Now se doreşte a fi o reinterpretare a rătăcirii şi 
cunoaşterii. Muzica încearcă să răspundă universului lui 
H. Bosch, spre a crea, pe scenă, o lume în acelaşi timp 
familiară, stranie şi atrăgătoare, modernă, neobişnuită şi 
ispititoare. O lume euforică şi oripilantă. 

I. Facerea lumii (00:00‒01:27) 
În scena Facerea lumii, Dumnezeu a despărţit lumina de 
întuneric. Uscatul s-a arătat. Apele s-au adunat. Geneză, 
ziua a treia: pământul dă verdeaţă şi pomi roditori. 

II. Paradisul pământesc (01:27‒08:58) 
În Paradisul pământesc, pământul scoate fiinţe vii, 
animale şi fiare sălbatice. Geneza, în ziua a şasea: după 
chipul Său, Dumnezeu a făcut omul; a creat bărbatul şi 
femeia. Rodul pomului vieţii este bun de mâncat. Este 
plăcut ochilor la vedere. Este vrednic de dorit pentru că 
dă ştiinţă. Femeia şi bărbatul au luat din el. În ziua în care 
au mâncat din el, ei au cunoscut binele şi răul. 

 

THOUGHTS AND COMPOSITION IDEAS 
The music of Here and Now dance performance owes its 
existence in the paintings of Hieronymus Bosch (approx. 
1453‒1516) that amazes by a profound perspective on 
human beings desires and fears. 
The Garden of Earthly Delights triptych, sublime but 
scary, shows scenes with nudes and imaginary creatures 
socially engaged, oversized fruits and flowers. It is a 
masterpiece of divine Paradise and Hell; the mirror of 
Christian morality in the Middle Ages. 
The Biblical landscape Earthly Paradise (Eden) 
continues in the central panel Garden of Earthly Delights, 
which suggests a natural progression from primordial sin, 
the virtue of ignorance, to the pleasures and temptations 
of life. The punishment of the sinners in the Inferno 
abruptly ends the triptych. When the exterior panels of 
the triptych are folded up, it reveals the painting Creation 
of the World entirely. 
In the Here and Now show, “the punishment of sinners in 
Hell” is followed by the final scene Salvation. 
Endlessly rich, the details are strikingly thorough. 
Curiously, the interior painting contains young men and 
women only. There are no children or old people. It is 
devoid of vulgarity. The central panel does not have a 
focal point, and nor linear narration. God is absent. The 
momentary beauty of the flowers and the sweetness of 
the fruit convey a message of fragility and suggest the 
fleeting nature of happiness and pleasures of life. The 
final panel portrays H. Bosch with other mortals. 

 
Figure 1. H. Bosch, The Garden of Earthly Delights 
triptych (Photo: theartstack.com; en.wikipedia.org)  

Structural Elements 
Here and Now is meant to be a reinterpretation of 
wandering and knowledge. The music tries to respond to 
the universe of H. Bosch to create onstage a world at the 
same time familiar, strange and appealing, modern, 
unusual and enticing. A euphoric and horrifying world. 

I. The Creation of the World (00:00‒01:27) 
In the scene Creation of the World, God separated the 
light from the darkness. The dry ground appeared. The 
waters gathered. Genesis, the third day: the earth gives 
greenery and fruitful trees. 

II. The Earthly Paradise (01:27‒08:58) 
In the Earthly Paradise, the earth pulls out living beings, 
animals and wild beasts. Genesis, on the sixth day: God 
created man in His own image; male and female He 
created them. The fruit of the tree of life is good to eat. It 
is pleasing to eyesight. It’s worthy of choice because it 
gives science. The woman and the man took it from him. 
On the day they ate it, they knew good and evil. 
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III. Grădina plăcerilor lumeşti (08:58‒17:57) 
Urmează o scenă mai amplă, Grădina plăcerilor lumeşti, 
care începe cu Plăcerea urechii (08:58‒11:48). Nudurile 
se angajează în discuţii ademenitoare şi flecăreli 
înşelătoare. Dorinţa gurii şi a ochiului (11:48‒15:47) 
prezintă tineri şi tinere care gustă din plăcerile iluzorii ale 
fructelor. În aceeaşi scenă amplă, oamenii se caţără pe 
tulpini spinoase. Un peşte înaripat străbate văzduhul. Alt 
nud zboară prins de fructul cunoaşterii. Grădina 
plăcerilor lumeşti se încheie cu Voia pielii 
(15:47‒17:57). Un bărbat şi o femeie sunt încătuşaţi în 
matricea iubirii; modelul este viciat. 

IV. Infernul (17:57‒27:27) 
În Infern, oraşul-maşină toacă în sânge carnea umană. 
Astronauţii au braţe din crengi. Artiştii sunt maltrataţi cu 
instrumente. Animalele schiază. Excremente de aur se 
scurg din fiinţe. Oamenii sunt striviţi sub urechi uriaşe. 
Un corp este crestat; altul atârnă de picioare. Sfârşitul: un 
bărbat răstignit pe harpă; o femeie devorată de 
sălbăticiuni. 

V. Mântuire (27:27‒31:53) 
În scena finală Mântuire, omul are un drum anevoios spre 
izbăvirea de păcat. Schimbarea lăuntrică se înfăptuieşte 
pe tot cursul vieţii lui. 

HOT HAND PLAYER 
Sistemul interactiv Hot Hand Player a fost construit în 
anul 2015 şi apoi modernizat. În acelaşi timp, a fost 
compusă muzica pentru Here and Now. Convinşi de 
puterea neobişnuită a expresiei gestuale, gesturile 
naturale au făcut apel la simţul proprioceptiv. Altfel spus, 
gesturile „în aer” sau mişcările mâinii interacţionează cu 
diverse calităţi ale sunetului, iar programul de calculator 
gestionează interacţiunea. Senzorul gravitaţional, cu 
detecţie pe 3 axe, monitorizează înclinaţia mâinii faţă de 
sol şi acceleraţia. Informaţiile provenite de la senzor şi 
transmise fără fir la distanţă sunt corelate în program cu 
parametrii care descriu intensitatea, spaţializarea, 
înălţimea şi durata sunetului. În acest context se se pot 
prelucra sunete şi texturi sonore preexistente, prin 
intermediul unui set de gesturi intuitive. 
Simţul proprioceptiv se referă la conştientizarea stării 
corpului, inclusiv a poziţiei lui, a vitezei mişcării şi forţei 
furnizate de muşchi, prin diverşi receptori localizaţi în 
piele, articulaţii, muşchi şi tendoane (Rovan şi Hayward, 
2000). 
Aşa cum denumirea sugerează, sistemul nostru interactiv 
integrează un echipament de dimensiuni reduse, denumit 
Hot Hand USB Wireless MIDI Controller, produs de 
Source Audio. Este, de fapt, un inel care poate fi purtat 
pe deget, dotat cu un accelerometru de detectare a 
mişcării, care transmite date MIDI în mod wireless către 
un receptor USB montat în computer. 

Prezentare generală 
Datele MIDI recepţionate în calculator sunt direcţionate 
mai întâi spre diferite module ale programului Hot Hand 
Player, care sunt MAX abstracţii sau fişiere subprogram 
încapsulate. Modulul Sensor calculează cu valori de la 0 
la 127 pentru fiecare axă X, Y şi Z a dispozitivului de 
control (senzor). 

 

III. The Garden of Earthly Delights 
(08:58‒17:57) 
There is a broader scene, the Garden of Earthly Delights, 
which starts with the Pleasure of the Ear (08:58‒11:48). 
Nudes are engaging in alluring conversations and 
misleading gossips. The Desire of Mouth and Eye 
(11:48‒15:47) presents young men and women who taste 
the deceive pleasures of the fruits. In the same extensive 
scene, people climb on thorny stems. A winged fish 
crosses the air. Another nude flies hanged by the fruit of 
knowledge. The Garden of Earthly Delights ends with 
the Will of the Skin (15:47‒17:57). A man and a woman 
are bound to the matrix of love; the pattern is vicious. 

IV. The Inferno (17:57‒27:27) 
In the Inferno, the city-machine cuts human flesh in 
blood. The astronauts have hands of branches. The artists 
are abused using instruments. The animals are skiing. 
Gold excrements drain from living beings. People get 
crushed under huge ears. A body is chopped up; another 
hangs on his feet. The end: a man crucified on harp; a 
woman devoured by wild beasts. 

V. Salvation (27:27‒31:53) 
In the final scene Salvation, the human has a difficult 
path towards deliverance from sin. The inner change 
takes place throughout his life. 

HOT HAND PLAYER 
The Hot Hand Player interactive system was built in 2015 
and then upgraded. At the same time, was composed the 
music for Here and Now. Convinced by the peculiar 
power of gestural expression, natural gestures have called 
on the proprioceptive sense. In other words, “air 
gestures” or hand movements interact with different 
sound qualities, and the software handles the interaction. 
The gravitational sensor with 3-axis detection monitors 
hand-to-ground inclination and acceleration. The 
information arrived from the sensor and transmitted 
wirelessly is mapped to software’s parameters describing 
loudness, panning, pitch, and duration of the sound. In 
this environment, can be processed pre-existing sounds 
and sound textures via a set of intuitive gestures. 
The proprioceptive sense refers to the awareness of the 
state of the body, including its position, the speed of 
movement and muscle strength, through various receptors 
located in the skin, joints, muscles, and tendons (Rovan 
and Hayward, 2000). 
As the name suggests, our interactive system integrates a 
small size device named Hot Hand USB Wireless MIDI 
Controller produced by Source Audio. It is, in fact, a 
wearable ring on a finger, equipped with a motion-
sensing accelerometer that transmits MIDI data 
wirelessly to a USB receiver mounted in the computer. 

Overview 
The MIDI data received on the computer are transferred 
first to various Hot Hand Player’s modules, which are 
MAX abstractions or encapsulated sub-patches. The 
Sensor module computes with values from 0 to 127 of 
each X, Y, and Z-axis of the control device (sensor). 
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Figura de mai jos expune de asemenea modulul Patch 
Panel alături de Sensor. Această abstracţie reutilizabilă 
direcţionează datele de control, cu scopul de a conecta 
modulele de procesare la mesajele MIDI de intrare de tip 
Control Change (CC Messages). Valorile acestora sunt 7, 
8 şi 9 şi corespund celor 3 axe. 

 
Figura 2. Hot Hand Player, abstracţiile Sensor şi Patch 

Panel 
Simplificând, mişcarea continuă în aer a mâinii, în plan 
vertical pe axa Y, în plan orizontal pe axa X şi rapidă în 
jos pe axa Z, controlează, via Patch Panel, modulele 
denumite Deck A, Deck Hit, Filter, Level, Level-R, 
Overdrive, Pan şi Ring Modulator. Aceste module se 
ocupă de datele de intrare, descrie pe scurt, mai jos. La o 
primă vedere, sistemul interactiv este aparent complex, 
însă răspunde la gesturi şi mişcări simple care pot fi 
practicate cu uşurinţă de muzician ori dansator. 

Controller 
Transferă datele în program de la un controller MIDI, 
cum ar fi Korg nanoKontrol2. Selectaţi „none” dacă este 
conectat un singur controller (Hot Hand USB Wireless 
MIDI Controller). 

Deck A 
Redă fişiere audio mono ori stereo de pe hard disk, 
utilizând un semnal de control pe 3 axe. Activaţi modul 
de operare OSC pentru a reda un fişier, de pe un 
smartphone. Comandă rapidă de la tastatură: apăsaţi tasta 
„p”, pentru a reda următorul fişier din listă. 

Deck B 
Redă fişiere audio mono, stereo şi pe 4 canale, de pe hard 
disk. Atunci când Deck B este în modul bypass, semnalul 
este trimis către modulul VST, în locul canalelor 3-4 ale 
modulului XFade, evitând lanţul de procesare. Acest 
lucru este util atunci când se mixează semnalele din Deck 
B şi Input. Activaţi modul OSC pentru a reda următorul 
fişier audio, folosind un smartphone. 

Deck Hit 
Redă fişiere audio mono şi stereo de pe hard disk. Lanţul 
de procesare este evitat întotdeauna, astfel că semnalul 
este transferat canalelor 1-2 în modulul VST. Activaţi 
modul OSC pentru a reda, de pe un smartphone, 
următorul fişier audio. Comanda rapidă de la tastatură: 
apăsaţi tasta „h” pentru a reda următorul fişier. 

Filter 
Produce un semnal de ieşire filtrat, folosing modurile 
lowpass, highpass, bandpass şi band-reject (notch). 

Input 
Direcţionează datele de intrare ale unei interfețe audio. 
Când modul bypass este activat, semnalul este trimis spre 

 

The Figure below also depicts the Patch Panel module 
alongside the Sensor. This reusable abstraction routes the 
control data to connect the processing modules to input 
MIDI Control Change messages (CC Messages). Their 
values are 7, 8 and 9 and correspond to the 3-axes. 

 
Figure 2. Hot Hand Player, Sensor, and Patch Panel 

abstractions 
Simplifying, the continuous motion in the air of the hand, 
vertically on the Y-axis, horizontally on the X-axis and 
fast down on the Z-axis, controls via Patch Panel the 
modules named Deck A, Deck Hit, Filter, Level, Level-
R, Overdrive, Pan, Ring Modulator and VST. These 
modules deal with input data, briefly described below. At 
first glance, the HHP interactive system is complex 
apparently and responds to simple gestures and motions 
that can be easily practiced by the musician or dancer. 

Controller 
Transfers data to the software from a MIDI controller, 
such as Korg nanoKontrol2. Select “none” if only one 
controller (Hot Hand USB Wireless MIDI Controller) is 
connected. 

Deck A 
Playbacks mono or stereo audio files from the hard disk, 
using a 3-axis control signal. Activate OSC operation 
mode to play back a file, from a smartphone. Keyboard 
shortcut: press the “p” key to play back the next track 
from the list. 

Deck B 
Playbacks mono, stereo and 4-track audio files from the 
hard disk. When Deck B is in bypass mode, the signal is 
sent to the VST module, rather than the XFade module’s 
3-4 channels, bypassing the processing chain. This setting 
is useful when mixing Deck B and Input signals. Activate 
OSC mode to play back the next audio file, using a 
smartphone. 

Deck Hit 
Playbacks mono and stereo audio files from the hard 
disk. Processing chain is always bypassed thus the signal 
flows to 1-2 channels in the VST module. Activate OSC 
mode to play back the next audio file, from a smartphone. 
Keyboard shortcut: press the “h” key to play back next 
audio file. 

Filter 
Produces filtered output signal using lowpass, highpass, 
bandpass, and band-reject (notch) modes. 

Input 
Transfers inputs data of an audio interface. When bypass 
mode is active, the signal is sent to the VST module, 
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modulul VST şi nu spre canalele 3-4 canale ale 
modulului XFade, evitând astfel lanţul de procesare. 

MIDI Learn 
Atribuie un potenţiometru fizic glisant ori circular al 
controller-ului MIDI, cum ar fi Korg nanoKontrol2, 
diverşilor parametrii ai modulelor. Când utilizaţi 
controllerul, apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele „Set 
Marker” + „Rew”, apoi conectaţi cablul USB pentru a 
intra în modul CC. Figura de mai jos reprezintă 
abstractizarea. 

 
Figura 3. Abstracţia MIDI Learn  

Level 
Transformă mişcarea senzorului, a mouse-ului şi 
cursorului într-un semnal de control al nivelului de tărie a 
sunetului. Atunci când pragul este diferit de zero, există 
semnal. Activaţi bypass în modulele Level-R şi Pan. 

Level-R 
Transformă mişcarea senzorului şi mouse-ului într-un 
semnal de control al nivelului de tărie a sunetului. Cea 
mai bună utilizare este pentru ritm. Activaţi bypass în 
modulele Level şi Pan. Configurare recomandată în Patch 
Panel: activaţi axa Z de acceleraţie. 

Overdrive 
Produce o distorsiune de semnal prin amplificarea şi 
limitarea unui semnal de intrare. 

Mouse Pad 
Converteşte mişcarea touchpad-ului şi mouse-ului într-un 
semnal de control. 

Pan 
Direcţionează un semnal stereo spre 4 ieşiri, utilizând un 
semnal de control pe 2 axe. Când este activat, Output 
Channel (Quadro) trebuie să fie „1-2-0-0”. 

Patch Panel 
Transmite datele de control spre o singură destinaţie. 

Quadro 
Direcţionează semnalul spre ieşiri fizice. Selectaţi 
modurile în Output Channel după cum urmează: „1-2-0-
0”, stereo fără întârziere; „1-2-1-2”, dual stereo, cu 
întârziere variabilă (evitaţi fişiere cu 4 canale); „1-2-2-1”, 
dual stereo inversat, cu întârziere variabilă (evitaţi fişiere 
cu 4 canale). 

Record 
Înregistrează sunet până la 4 canale, într-un fişier de tip 
AIFF. 

Ring Modulator 
Ring Modulator cu bandă laterală. Aplică semnalul 
purtător unui semnal audio, astfel că rezultatul în 

 

rather than the XFade module’s 3-4 channels, thus 
bypassing the processing chain. 

MIDI Learn 
Assigns a physical fader or knob of the MIDI controller, 
such as Korg nanoKontrol2, to the various modules’ 
parameters. When using the controller, press on it and 
hold “Set Marker” + “Rew” buttons, then connect the 
USB cable to enter CC Mode. The figure below 
represents the abstraction. 

 
Figure 3. MIDI Learn Abstraction 

Level 
Converts sensor, mouse and slider movement to a control 
signal of the loudness level of sound. When the threshold 
is non-zero, then there is a signal. Activate bypass in 
Level-R and Pan modules. 

Level-R 
Converts sensor and mouse movement to a control signal 
of the loudness level of sound. Best use is for rhythm. 
Activate bypass in Level and Pan modules. 
Recommended configuration in Patch Panel: activate the 
acceleration Z-axis. 

Overdrive 
Produces a signal distortion by amplifying and limiting 
an input signal. 

Mouse Pad 
Converts touchpad and mouse movement to a control 
signal. 

Pan 
Transfers a stereo signal to 4-outputs using a 2-axis 
control signal. When it is active, Output Channel 
(Quadro) should be “1-2-0-0”. 

Patch Panel 
Sends control data to a single destination. 

Quadro 
Transfers signal to hardware outputs. Select Output 
Channel modes as follows: “1-2-0-0”, stereo with no 
delay; “1-2-1-2”, dual stereo with delay (avoid 4-channel 
files); “1-2-2-1”, flipped dual stereo with variable delay 
(avoid 4-channel files). 

Record 
Records sound up to 4 channels to an AIFF-type file. 

Ring Modulator 
Single-sideband ring modulator. Applies the carrier 
signal to an audio signal thus the outcome in the 
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domeniul frecvenţei este distribuit pe fiecare parte a 
acelui purtător. 
Sensor 
Transferă datele de la senzor. Valorile de ieşire sunt de la 
0 la 127, iar X este axa orizontală, Y este axa verticală, Z 
este axa de acceleraţie. 
Setup 
Modulul arhivează şi apelează până la 27 de configuraţii 
de parametrii diferiţi; scrie şi citeşte succesiuni de 
configuraţii. Redaţi o coloană sonoră, creaţi o 
configuraţie de procesare (potenţiometre, butoane, 
meniuri), apoi salvaţi-o într-o celulă prestabilită (folosind 
tastele „shift” + „click” ori tasta “s”). Această 
configuraţie conţine toate modulele, cu excepţia Deck B, 
XFade, Touch Pad, Tempo şi Setup. Scrieţi o succesiune 
de configuraţii (mai întâi apăsaţi butonul „W”) sau citiţi 
secvenţa (apâsând butonul „R”) redând fişierul audio. 
Fişierele de configurare (denumite trackname.json) şi 
automatizare (denumite trackname.pat) sunt salvate pe 
hard disk atunci când piesa se opreşte. Secvenţa se referă 
numai la Deck A. Comenzi rapide de la tastatură: 
reapelaţi configuraţia 1 cu tasta „1” şi memoraţi 
configuraţia selectată în prezent cu tasta „s”; acest lucru 
este util atunci când pregătiţi succesiunea de configuraţii. 
Important: deschideţi, în format text, fişierul de 
automatizare şi introduceţi un timp delta de 10 
milisecunde pe linia 2 a codului (exemplu: 10 1;). 
Activaţi modul OSC pentru a reapela configuraţiile, 
folosind un smartphone. 
Tempo 
Accesează Global Transport în MAX. 

Test 
Generează un puls cu zgomot alb şi sunet, care este 
sincronizat cu valoarea din modulul Tempo. Când XFade 
este ‒100%, semnalul de ieşire este zgomot. Când 
reglajul este +100%, semnalul de ieşire este un sunet 
afişat în Hz. 
Touch Pad 
Converteşte mişcările touchpad-ului şi mouse-ului în 
semnal de control. 
Trigger 
Afişează starea modulului Deck Hit: activă ori inactivă. 
VST 
VST în timp real. Asigură suport pentru plugin-uri VST, 
capabile să proceseze semnalul audio, în timp real. 
XFade 
Mixează gradual 2 semnale stereo. Modul „ch 1-2” se 
referă la Deck A, iar „ch 3-4” la Deck B. Modul „ch 3-4” 
înseamnă de asemenea semnalul modulului Input. 
Modulul Setup nu memorează configurarea modulului 
XFade. 

Potenţial şi limitări 
Deoarece sistemul interactiv Hot Hand Player este 
contruit în jurul unui dispozitiv care răspunde la mişcare 
şi acceleraţie, muzicianul (ori dansatoarea) are nevoie de 
un grad redus de învăţare a reacţiei sistemului la mişcarea 
mâinii lui (ei). Locul pe scenă şi poziţia corpului sunt mai 
puţin semnificative; răspunsul sistemului este aproape 
instantaneu (aprox. 10 milisecunde întârziere) chiar la 
simpla mişcare a degetului, atunci când este montat 
dispozitivul de control (Hot Hand USB Wireless MIDI 
Controller). Retroacţiunea se bazează aşadar pe 
conştientizarea unghiurilor de înclinaţie a mâinii şi 

 

frequency domain will be distributed either side of that 
carrier. 

Sensor 
Transfers data from the sensor. Output values are from 0 
to 127, and X is the horizontal axis, Y is the vertical axis, 
Z is the acceleration axis. 

Setup 
The module saves and recalls up to 27 presets of various 
parameters; writes and reads sequences of presets. 
Playback a soundtrack, next create a processing setup 
(faders, buttons, menus), then save it to a preset cell 
(using “shift” + “click” keys or “s” key). This preset 
contains all modules, except Deck B, XFade, Touch Pad, 
Tempo, and Setup. Write a sequence of presets (pressing 
the “W” button first) or read the sequence (pressing the 
“R” button) by playing back the audio file. The preset 
(named trackname.json) and the automation (named 
trackname.pat) files are saved to hard disk when the 
soundtrack stops. The sequence refers to Deck A only. 
Keyboard shortcuts: recall preset 1 with “1” key and store 
currently selected preset with “s”; this is useful when 
preparing the sequence of presets. Important: open as text 
format the automation file and insert a delta time of 10 
milliseconds at code line 2 (example: 10 1;). Activate 
OSC mode to recall presets using a smartphone. 

Tempo 
Accesses Global Transport in MAX. 

Test 
Generates a pulse of white noise and tone, which is in 
sync with the value from the Tempo module. When 
XFade is ‒100%, the output signal is noise. When the 
setting is +100%, the output signal is a sound displayed 
in Hz. 

Touch Pad 
Converts touchpad and mouse movement to control 
signal. 

Trigger 
Displays the Deck Hit module status: active or inactive. 

VST 
Real-time VST. Provides support for VST plugins able to 
process the audio signal in real-time. 

XFade 
Crossfades 2 stereo signals. The “ch 1-2” mode refers to 
Deck A, and “ch 3-4” to Deck B. The “ch 3-4” mode also 
means Input module’s signal. The Setup module is not 
saving the XFade module’s configuration. 

Potential and Limitations 
Since the Hot Hand Player interactive system is built 
around a device responding to movement and 
acceleration, the musician (or dancer) needs a low degree 
of learning system’s reaction to his (her) hand movement. 
Stage position and body posture are less significant; the 
system response is almost instantaneous (approx. 10-
millisecond delay) even to a simple finger movement 
when the control device (Hot Hand USB Wireless MIDI 
Controller) is mounted. The feedback loop thus relies 
upon awareness of the inclination angles of the hand and 
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acceleraţiei sale. Acestea sunt în relaţie cu parametrii 
sonori atribuiţi în program. 
Retroacţiunea la nivel auditiv este desigur decisivă. 
Poziţia de repaus relativ şi referinţă este determinată 
atunci când degetul şi lumina LED de control a inelului 
formează o linie paralelă cu solul. O altă poziţie de 
referinţă este definită când palma, degetele, încheietura 
mâinii şi antebraţul se găsesc în linie dreaptă cu cotul. 
Aceaste poziţii de referinţă conduc valorile (numere 
întregi) spre zero. Prin urmare, amploarea mişcării 
determină magnitudinea schimbării valorilor faţă de zero. 
Spre exemplificare, mişcarea în jos a mâinii, din 
încheietură, produce o alunecare descendentă a înălţimii 
(glissando), măsurată în Deck A şi reprezentată vizual 
prin potenţiometrul circular virtual denumit Pitch, alături 
de Register. Înclinarea spre stânga a palmei, determină ca 
viteza de lectură (tempo) să scadă; eşantionul sonor este 
redat imediat mai lent, dar fără a modifica înălţimea în 
domeniul audio digital. Modulul Deck Hit redă 
eşantioanele atunci când mâna produce mişcări subite în 
jos. Modulul Level transformă mişcarea palmei (în jos, în 
sus) din încheietură în traiectorii liniare şi logaritmice de 
intensitate (similare cu crescendo şi descrescendo). Nu în 
ultimul rând, gesturi complexe pot acţiona asupra unui ori 
asupra mai multor parametrii simultan, cât timp datele 
MIDI de control sunt transferate prin abstracţia 
reutilizabilă Patch Panel. Mai jos sunt prezentaţi 
parametrii corelaţi cu oricare dintre cele 3 axe ale 
dispozitivului de control şi senzorului, prin intermediul 
Patch Panel. Denumirea lor păstrează concepţia originară 
în limba engleză. 

Tabel 1. Corelarea parametrilor cu axele X, Y şi Z 
MODULES HHP PARAMETERS 

Deck A Pitch, Speed 
Deck Hit Next 

Filter Center Frequency, Resonance 
Level Output Level 

Level-R Output Rhythm Level 
Overdrive Drive, Mix 

Pan Left, Right, Left Surround, Right 
Surround 

Patch Panel Low Shift, Frequency Shift 
Sensor X, Y, Z 
VST Mix 

Discuţie. Transferul informaţiei 
Arătam anterior (Borza, 2012) că procesul 
transformaţional într-un sistem interactiv, de la un tip de 
informaţie la alta şi desfăşurat temporal în câteva 
milisecunde, constă în: [1] captarea informaţiei gestuale, 
[2] analiza informaţiei detectate în programul interactiv şi 
pregătirea ei pentru etapa de răspuns, şi-anume [3] 
prelucrarea datelor, în programul interactiv, folosind 
algoritmi compoziţionali, [4] sinteza sunetului, [5] 
procesarea semnalului audio, [6] producerea sunetului şi 
propagarea lui, [7] retroacţiunea sunetului şi a informaţiei 
generate, care reprezintă expunerea vizuală a datelor pe 
diverse dispozitive, în acelaşi timp în care interpretul 
ascultă şi ajustează muzica produsă de calculator, cu 
scopul unui control mai bun asupra rezultatului sonor 
final. 

 

its acceleration. These are in relation with the sound 
parameters mapped in software. 
The aural feedback loop is also critical. The relative 
resting and reference position is determined when the 
finger and the LED light of the ring are making a parallel 
line with the ground. Another reference position is 
defined when the palm, the fingers, the wrist, and the 
forearm are all together in a straight line with the elbow. 
These reference positions drive numbers (integer) to zero. 
Consequently, the range of motion of the finger/hand 
determines the magnitude of the change of the values 
against zero. 
For example, the downward movement of the hand from 
the wrist produces a descending sliding pitch (glissando), 
measured in Deck A and visually represented by a virtual 
knob called Pitch, alongside the Register. Leaning the 
palm to the left causes the reading speed (tempo) to 
decrease; the sound sample is played back slower 
immediately, but without changing the pitch in the digital 
audio. The Deck Hit module plays back the samples 
when the hand produces sudden downward motions. The 
Level module converts the hand motion (down and up) in 
linear and logarithmic trajectories of intensity (similar to 
crescendo and descrescendo). Last but not least, complex 
gestures can act on one or several parameters 
simultaneously as the MIDI control data is transferred 
through the by reusable abstraction Patch Panel. Below 
are the parameters mapped to any of the 3-axes of the 
control device and sensor, through Patch Panel. Their 
name retains the original English concept. 

Table 1. Mapping parameters to X, Y, and Z-axis 
MODULES HHP PARAMETERS 

Deck A Pitch, Speed 
Deck Hit Next 

Filter Center Frequency, Resonance 
Level Output Level 

Level-R Output Rhythm Level 
Overdrive Drive, Mix 

Pan Left, Right, Left Surround, Right 
Surround 

Patch Panel Low Shift, Frequency Shift 
Sensor X, Y, Z 
VST Mix 

Discussion. Transfer of Information 
We have previously shown (Borza, 2012) that the 
transformational process in an interactive system, from 
one type of information to another and temporarily 
deployed in a few milliseconds, consists in: [1] capturing 
gestural information, [2] analyzing the information 
detected in the interactive software and preparing it for 
the response phase, namely [3] data processing inside the 
interactive software, using compositional algorithms, [4] 
sound synthesis, [5] audio signal processing, [6] sound 
production and propagation, [7] sound and information 
feedback, which is the visual display of data on various 
devices, at the same time the performer listens to and 
adjusts the music produced by the computer to control the 
final sound result adequately. 
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Sistemul Hot Hand Player include o serie de echipamente 
electronice, grupate în funcţie de rolul lor. Dispozitivul 
generic de captare şi interpretare conţine senzorul Hot 
Hand Wireless MIDI Controller, suprafaţa de control 
nanoKontrol2, telefonul mobil Galaxy S6, un router 
wireless şi suprafaţa virtuală de control TouchOSC 
(Android); dispozitivul de analiză, prelucrare şi sinteză 
alătură cardul audio Fast Track C400, calculatorul 
programabil HP ProBook (Windows) şi programul 
interactiv Hot Hand Player (MAX); dispozitivul de 
procesare de semnal audio conţine diverse Module, cum 
sunt Deck A, Deck Hit, Filter, Level, Level-R, Overdrive, 
Pan, Ring Modulator şi VST (MAX); dispozitivul de 
sonorizare este format din 2, până la 4 incinte acustice 
active. 

CONCLUZII  
Am putea observa că, în procesul de interpretare a 
muzicii pe calculator, este nevoie de o interfaţă ori 
controller pentru a extrage informaţia gestuală pe scenă. 
Informaţia permite controlul în timp real asupra unor 
parametrii ai algoritmilor de prelucrare, care contribuie la 
exprimarea muzicală. Folosind tehnologia wireless şi un 
sensor gravitaţional, muzicianul/dansatorul ascultă şi 
ajustează muzica produsă de calculator, prin gesturi şi 
mişcări naturale non tactile, cu scopul de a controla 
rezultatul sonor final. Retroacţiunea se bazează pe 
conştientizarea unghiurilor de înclinaţie a mâinii şi a 
acceleraţiei sale făţă de poziţia de referinţă; mişcarea 
mâinii este în relaţie cu parametrii sonori atribuiţi în 
program. Poziţia de referinţă este atunci când degetul şi 
lumina LED de control a inelului formează o linie 
paralelă cu solul. Parametrii programului, corelaţi cu cele 
3 axe de detecţie ale dispozitivului de control, descriu 
intensitatea, spaţializarea, înălţimea şi durata sunetului. 

 

The Hot Hand Player system includes a series of 
electronic devices, grouped according to their role. The 
capture and performing generic device contains the Hot 
Hand Wireless MIDI Controller, the nanoKontrol2 
control surface, the Galaxy S6 mobile phone, a wireless 
router and the TouchOSC virtual control surface 
(Android); the analysis, processing and synthesis device 
combines the Fast Track C400 audio card, the HP 
ProBook (Windows) and the interactive Hot Hand Player 
(MAX); the audio signal processing device includes 
various modules such as Deck A, Deck Hit, Filter, Level, 
Level-R, Overdrive, Pan, Ring Modulator and VST 
(MAX); the sound reinforcement system comprises of 2, 
up to 4 active loudspeakers. 

CONCLUSIONS  
We might notice that, in the process of performing 
computer music, an interface or controller is required to 
extract gestural information onstage. The information 
enables real-time control over some parameters of 
processing algorithms that contribute to the musical 
expression. Using wireless technology and a gravitational 
sensor, the musician/dancer listens to and adjusts the 
music produced by the computer through non-tactile 
natural gestures and movements, with the purpose of 
controlling the final sound result. The feedback loop 
relies upon awareness of the inclination angle of the hand 
and its acceleration relative to the reference position; the 
hand movement is bound to the sound parameters 
mapped in software. The reference position is when the 
finger and the LED light of the ring are making a parallel 
line with the ground. The software’s parameters mapped 
to 3 detection axes of the control device describe the 
loudness, panning, pitch, and duration of the sound. 
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