Audio Bit Audiobit
Este conteúdo está também, mas não em mesma ordem,
presente em todas as versões de do Cakewalk

Para solicitar o Manual do Cakewalk completo  em 80 pg. envie seu endereço para

fernandobit@netpar.com.br

Preço: R$45, 00 do Manual,  e mais remessa em sedex à cobrar, onde você receberá um aviso de retirada nos Correios de sua localidade. 
 
Cakewalk Pro Audio 7.0

 
Atalhos do Teclado 

Esta é uma lista de teclas de atalho disponíveis de várias janelas do Cakewalk. Para atalhos específicos de cada janela, veja a ajuda online para esta janela. Alguns botões de ícones tem teclas de atalho: Deixe o cursor do mouse em cima do botão até um texto de dica aparecer e descrever a tecla de atalho.

	Teclas de Função
	F1	Help - Ajuda (sensitivo ao contexto)
	ALT+F1	Undo(desfazer)
	F2	           Copy (copiar)
	CTRL+F2	Cut (cortar)
	SHIFT+F2	Paste (colar)
	F3	            Search Next (procurar o próximo)
	SHIFT+F3	Step record (gravação passo à passo)
	CTRL+F4	Fechar janela
	ALT+F4	Sair do Cakewalk
	F5	           (GoTo) Ir ao Tempo  
            F7	           (GoTo) From   - Vai para marca From
	F8	           (GoTo) Thru    - Vai para a marca Thru
	F9	            From=Now  De=Agora
	CTRL+F9	From=Start  Do=Início
 	F10	           Thru=Now   Até=Agora
	CTRL+F10	Thru=End    Até=Fim
	Outras Teclas
	CTRL+O	Open (Abrir)
	CTRL+S	Save  (Salvar)
	CTRL+Z	Undo (Desfazer)
	CTRL+A	Redo (Refazer)
	CTRL+C	Copy (Copiar - também copia o texto nos blocos de notas/diálogos)
	CTRL+X	Cut (Cortar - também corta o texto nos blocos de notas/diálogos)
	CTRL+V	Paste (Colar - também copia o texto nos blocos de notas/diálogos)
	CTRL+TAB	Próxima janela minimizada
	SHIFT+CTRL+TAB	Janela minimizada anterior
	CTRL+NumPad5	Select All  - Selecionar tudo
	NumPad5	            Select None  - Selecionar nada
	SHIFT+NumPad5	Select by Filter - Selecionar pelo Filtro







File menu (menu de arquivos) 
O File menu contém a maioria dos comandos relativos à arquivos, mais alguns  outros poucos comandos.

New (novo) Encerra o trabalho atual e começa um novo.
Open(abrir) Carrega um trabalho de um arquivo de disco
*Close(fechar) fecha o arquivo atual 

Save(salvar) Salva um trabalho em um arquivo de disco
Save As	(salvar como)  Salva o trabalho em um arquivo de disco, mas com um novo nome
Info (informações) Janela de comentários e outras informações.

Print Preview(prévia de impressão) Imprime a janela atual (partituras, informações, ou lista de eventos)
Print(imprimir)	Imprime a janela atual (staff-partitura ou event list-lista de eventos)
Print Setup(configurações de impressora)	Muda as configurações de impressão da impressora atual

Exit(sair)sair do programa




Edit menu (menu de edição)

Undo (desfazer)	Desfaz a mais recente edição ou ação.
Redo (refazer)	Refaz a mais recente edição ou ação.
History	(histórico)Navega no histórico do não faça e refaça  Undo, Redo.

Select menu (Menu de seleção clique-direito) 
Cut (corte) Move eventos da memória de clipes.
Copy (copiar)	Copia eventos para a memória de clipes.
Paste (colar)	Move eventos  a partir da memória de clipes para a música.
Delete(apagar)	Apaga eventos selecionados.
Create Clipes (criar clipes)	Cria novos clipes a partir dos eventos selecionados.

Audio menu (menu de áudio)	Comandos para modificar eventos de áudio.
*Plug-in (efeitos) Adiciona efeitos de áudio (disponíveis) em tempo real para suas trilhas de áudio. 

Comandos de seleção para edição em Edit menu.

Quantize (quantização)	Arredonda o tempo de início dos eventos.
Groove Quantize	Aplique o ‘groove ou ’sentimento’ de uma trilha para outras trilhas.
Interpolate (interpolação)  Valores de escala; "procura e substitui".
Length	(extensão) Altera a extensão de tempo de uma região.
Slide (deslizar)	Desliza uma região para frente ou para trás no tempo.
Retrograde (retroceder)	Reverte a ordem dos eventos em uma região.
Transpose (transposição)	Transpõe alturas de notas e/ou eventos de aftertouch.
Scale Velocities	(Escala de Velocidades) Altera velocidades de notas em cima do tempo para ajustar valor ou porcentagem.
Fit to Time (Ajuste ao Tempo)	Ajusta tempos para fazer uma região  com quantidade de tempo previamente especificada.
Fit Improvisation (ajuste à improvisação)	Adicionas mudanças de tempo para ajustar uma forma  de livre de execução ao tempo de compasso.



Áudio menu 
O menu Edit | Áudio contém comandos relativos à edição do áudio digital selecionado.

Combine 	Combina eventos de áudio selecionado dentro de um único evento.
Remove Silence	Remove o silêncio do áudio, opcionalmente criando novos eventos de áudio.
Extract Timing	Cria notas MIDI ou mudanças de metrônomo baseado nas batidas rítmicas do áudio
Pitch Detection	Converte o áudio em MIDI
Graphic EQ	Aplica equalização gráfica para o áudio.
Parametric EQ	Aplica equalização paramétrica para o áudio.
3dB Louder	Aumenta o volume de áudio em 3dB.
3dB Quieter	Diminui o volume de áudio em  3dB.
Normalize	Aumenta o volume de áudio tanto quanto possível sem resultar em distorções.
Fade/Envelope	Aplica um  fade ou envelope no volume do áudio.
Crossfade	Crossfade entre uma  justaposição de eventos de áudio.
Reverse	              Reverso do áudio (faz reproduzir de trás para frente).
Event Properties Edita uma propriedade de evento de áudio.
Split	              Divide um evento de áudio em dois eventos de áudio.

Groove Quantize 

Use este comando para sincronizar eventos em trilhas separadas  com cada outra, ou com um padrão pré-definido. O Groove Quantize alinha os tempos de início e duração dos eventos nas trilhas selecionadas com eventos na fonte de groove. Isto pode também enfatizar batidas acentuadas, detectadas através de variações em velocidades de notas.
O timing e  a acentuação podem ser ajustadas para igualar uma amostra de musica capturada dos dados de clipboard (buffer) ou vindo de uma biblioteca de grooves pré-definidos. Você pode criar seus próprios padrões de groove e adicioná-los à sua biblioteca. Às durações é dado um valor da quantidade de resolução menos um. Desta maneira, as notas não correrão dentro de outras, estilo legato, causando problemas em alguns sintetizadores. As durações menores que a quantidade de resolução serão arredondadas para a quantidade de resolução menos um – não abaixadas à zero.   
O Groove Quantize normalmente afeta somente eventos de nota, áudio e letra na seleção. Este procedimento pode ser mudado limpando-se as caixa que diz: Notes, Lyrics, Áudio Only


Studio Ware 
O StudioWare permite você controlar qualquer equipamento MIDI a partir do Cakewalk. A janela Panel possio controles gráficos chamados widgets (botões, sliders, etc.) que enviam dados e geram eventos de controles MIDI quando você os move. Os dados e eventos podem ser gravados dentro das trilhas, ou enviados diretamente às portas MIDi para controle em tempo real do equipamentos MIDI. Há também um Design Mode (modo de desenho) onde você pode criar seus próprios painéis de StudioWare.



View menu (menu de janelas)
O Cakewalk tem uma variedade de janelas
Piano Roll (rolo de piano) Janela gráfica das notas da trilha.
Event List  (lista de eventos) Lista dos eventos da trilha (todos o tipos, não somente notas).
Staff (Partitura)	Notas vindas de múltiplas trilhas transcritas em uma partitura.
Audio	Janela gráfica de múltiplos eventos de trilhas de áudio.
Lyric (letra)	Janela de página  de eventos de letra de uma trilha.
Studio Ware - manipula controles e equipamentos MIDI externos a partir de controles gráficos na tela.

Console - mixer digital, controle total sobe a gravação e reprodução de seu projeto.
Big Time(tempo grande)	Mostra uma janela com o tempo atual.
Markers (marcadores)  Marcadores para os tempos.
Tempo	Janela gráfica de alterações de tempo.
Meter/Key (métrica/tonalidade) lista de alterações de métrica (fórmula de compasso).
System Exclusive (sistema exclusivo) Biblioteca de dados genéricos de System Exclusive.
Track(trilha) Janela de parâmetros e compassos de trilhas.

Layout  (esquema)  Grave suas posições e tamanhos de janelas.
Toobars (caixa de ferramentas)	Seleciona  caixas de ferramentas  visíveis ou não.




Insert menu(Menu de inserção)

Os comandos no Insert menu  permitem você inserir coisas em sua música.

Bank/Patch Change(mudança de banco/ timbre)          Insere uma mudança de banco/timbre.
Meter/Key Change (mudança de métrica/ tonalidade) Insere uma mudança de métrica/ tonalidade.
Tempo Change	(alteração de Tempo)                         Insere uma alteração de tempo.
*Time/Measures (tempo/compassos)  insere uma quantidade de tempo determinada .
Marker (Marcador) 	                                            Insere um marcador.

Wave File(arquivo wav)	                                            Insere um arquivo .wav de áudio digital.

Series of Controllers (séries de controles)	                 Insere uma série de eventos de controle.
Series of Tempos (série de tempos)	                 Insere uma série de mudanças de tempo.


Realtime menu 
Menu de tempo real

O menu Realtime  contém comandos relacionados para gravar e reproduzir.

Play                    Reproduzir. 
Record               Gravar
Rewind              Retroceder. Voltar ao tempo de início. Ou início do loop. 
Stop                    Parar a reprodução ou gravação
Reset	             Pânico. Desliga as notas, solta pedais e centra as rodas pitch e modulation do sintetizador. 

Step Record       Gravação à passo.  Grava notas passo à passo em um tempo
Loop andAuto Shuttle  Ajusta os tempos de volta, parada e de reinício
Record options	Modo de gravação do material, se é misturado com ou sobrescrite o material existente.
Reject Loop      Rejeita a última tomada de loop gravada.

Update Patch Cache      Atualiza os dados de timbres ou placas de som que requerem  "caching".

Tempo Ratio 1 2 3         Taxa de tempo. Seleciona um das três taxas de tempo.

Mixdown Audio (mixagem do áudio) combina duas ou mais trilhas de áudio em um submix estéreo.





GoTo menu
(menu Ir Para...)
O menu Go To contém comandos para ir a um tempo diferente no trabalho.

Time(tempo) 	      Entre um tempo específico para se ir.
From (vindo de) 	      Ir para o tempo do marcador  From.
Thru (até)	      Ir para o tempo do marcador  Thru.

Beginning (começo)  Ir para o início do trabalho (1:1:0).
End (fim)	      Ir para o tempo final do trabalho.
Previous Measure    Compasso anterior. Ir para o início do compasso anterior.
Next Measure	      Ir para o fim deste ou do próximo compasso.

*Previous Marker (marca anterior) ir até o marker anteior.
*Next Marker (próxima marca) ir até o próximo marker.

Search (busca)           Ir para o próximo evento que encontra o critério que você definiu.
Search Next               Encontra o evento que encontra o critério que você especificou na última busca


Track menu 
Menu de Trilhas

Muitos dos comandos Track correspondem à propriedades  no painel de trilhas da janela principal. A vantagem destes comandos é que eles  permitem você mudar uma propriedade para muitas trilhas de uma só vez. Os tópicos seguintes descreverão cada propriedade de trilha:

Property >clique direito na trilha

Name - nome da trilha	
Status - trilha , ativa, muda ou solo  
Archive	- trilha arquivada
Port - porta de comunicação MIDI da trilha
Channel - canal da trilha	
Key+      - tonalidade (semitons)
Vel+       - velocidade (dinâmica)	
Time+	 - ajuste fino de tempo 
Bank	 - Banco de timbres
Patch	 - Número ou nome de instrumento
Volume	 - Volume da trilha
Pan	 - Panorâmica esquerda/direita

Os seguintes parâmetros não correspondem aos parâmetros de trilha. 
Eles são comandos que operam nas  trilhas.

*Mute (mudo)   emudece a trilha 
*Archive (arquivada) arquiva a trilha, na reprodução ela não é processada.

Solo	Emudece todas as trilhas exceto a trilha atual
Un-solo	Recupera os ajustes de mudo para as trilhas.
Clone	Copia uma trilha, colocando um clone dela em outra trilha.
Kill	Apaga todos os eventos reajusta todos os parâmetros para os padrões.
Wipe	Apaga todos os eventos; não reajusta os parâmetros de trilha.
Sort	Classifica  as trilhas.


Tools menu  (menu de ferramentas)
O menu de ferramentas contém comandos para configurar vários parâmetros e opções.
O Tools menu contém e utilidades  e comandos, e inicia outros programas. Dependendo das opções que você escolheu quando instalou o Cakewalk, você poderá ter estes seguintes itens no Tools menu:

Time Format(formato de tempo)   Seleciona o formato de tempo do SMPTE/MTC
Audio Hardware (placa de áudio) Seleciona a placa da áudio a ser usada pelo Cakewalk
Audio Options (opções de áudio)   Configurações da placa de áudio e de gravação e reprodução do áudio 
MIDI Devices (dispositivos MIDI) Seleciona entradas e saídas dos dispositivos MIDI 
Instruments (instrumentos)          Designa uma definição de instrumento para cada porta e canal MIDI          

*Project Options:
Clock (relógio)                       Seleciona o recurso de sincronismo: interno, Audio, MIDI ou SMPTE/MTC;
Ticks per quarter note (Base de Tempo) -  Ajusta a resolução de tempo para cada semínima
Metronome (Metrônomo)      Controla o som do metrônomo
MIDI Output (saída MIDI)           Ajustar opções de saída de informações MIDI 

MIDI Input (entrada) Channel Filter (filtro de canal)     Aceitar ou ignorar  entrada de cada canal MIDI; 
           MIDI Echo - Ajustar opções de como a entrada de MIDI é ecoada para a saída MIDI

*Global Options
*General - Auto Save (salvar automático)       Comando para salvar o trabalho automaticamente
MIDI Filter (filtro MIDI)            Evita a gravação de certos tipos de eventos MIDI
*Folders
Drag & Drop Options                  Comando para ajustar opções de arrastar e soltar o mouse.

Colors (cores)
Compact Audio Data (compactar áudio) Minimiza a quantidade de armazenagem em disco requerida pelo áudio digital da música.
Clean Audio Disk (limpar áudio do disco)	Procura por arquivos de áudio sem uso, com opção delete.
Export Audio (exportar áudio) Cria um arquivo WAV estéreo a partir dos eventos de áudio selecionados.

*SoundFonts
Key Bindings (ligações de teclas)  Designar comandos usados freqüentemente para teclas
Run CAL… (executar CAL)	Executa um programa CAL (Cakewalk Application Language).
Initialization Files                        Ver e alterar opções  de arquivos de inicalização do Cakewalk 


Você pode ver itens adicionais neste menu: O Cakewalk fornece um caminho para softwares de outras companhias para adicionarem-se  eles mesmos a este menu. Por exemplo, certos aplicativos de editores de áudio digital podem fazer isto. O Sound Forge é um exemplo.

Virtual Piano	Piano virtual. Inicia ou torna ao programa acessório Virtual Piano.
Virtual Jukebox	Inicia o programa acessório Virtual Jukebox.

Nota: O Cakewalk não fornece uma maneira para você modificar este menu. Normalmente esta capacidade é fornecida somente por outros programas de software.





