Perguntas e respostas sobre Cakewalk

Quando pressiono o botão "audition" no "Session Drummer" de Cakewalk 9,
 não escuto nada.

    Para ouvir algo, você primeiro deve fazer uma seleção de tempo na trilha, iniciando pelo
compasso zero. Isto fará o "Session Drummer" pensar que há dados na trilha, e irá permitir
que você ouça a bateria pelo tempo especificado em Options | Global | General. 

    Na janela do "Session Drummer" de Cakewalk 9, qual a diferença entre salvar uma
canção ("Song") e salvar um "Preset"?

    Salvar como "Preset" irá preservar alterações feitas na janela "Settings", como novos
mapeamentos para a bateria ("drum mappings"), portas, canais, etc. Salvar como canção
("Song") preserva apenas os padrões que você selecionou para a música.

 Como utilizo e onde consigo os comandos GM Reset e/ou GS Reset e/ou XG Reset ? 

    O Cakewalk já possui isso. Veja o comando "Sysx", há um botão "load bank". Você
encontra o GM Reset, GS Reset e XG Reset ali. 


   O que posso fazer para corrigir problemas de sincronismo entre áudio e MIDI? 

    Primeiro, tente habilitar a configuração "Use Wave Out Position For Timing", em "Settings
/ Audio Options / Advanced" (versão 6.0x), "Tools / Audio Options / Advanced" (versões 7.x
e 8.x), "Options / Audio / Advanced" (versão 9.0). Se o problema persistir, tente desabilitar
a configuração para Wave Out, e consulte a tabela que está disponível nesta página no
sítio da Twelve Tones: http://www.cakewalk.com/Support/Docs/DMASettings.htm para
verificar as configurações corretas para sua placa de som. 

 
 O que posso fazer para liberar espaço em disco em meu drive que armazena áudio?

    Execute a rotina de "limpeza de disco de áudio" do Cakewalk (nas versões 6.0x, em "File
/ Utilities / Clean Audio Disk"; nas versões 7 e 8, em "Tools / Clean Audio Disk"; na versão 9
o menu é "Tools"). Para evitar perda de dados de áudio, certifique-se de que seus arquivos
.WRK estão armazenados no disco rígido do computador (e não em algum drive de mídia
removível, como disquetes, ZIP disks etc.), e siga com cuidado as informações
apresentadas no Guia do Usuário. 
 

   O que posso fazer para corrigir falhas em trilhas de áudio? 

    Certifique-se de que você possui os drivers mais recentes para a sua placa de som
instalados. 

Tente aumentar o valor para os buffers em "Queue Buffers" (ou "Buffers in Playback Queue"
--- depende de sua versão de Cakewalk) um pouco, em "Settings / Audio Options /
Advanced" (versão 6.0x), "Tools / Audio Options / Advanced" (versões 7.x e 8.x), "Options
/ Audio" (versão 9.0). 

Certifique-se de que "Enable Low Latency Mixing" está desligado. 

Tente alterar "Enable Simultaneous Record/Playback" para desligado. Se isto funcionar com
"Simultaneous Record and Playback" desligado, mas falhar quando estiver ligado,
provavelmente há um problema com os drivers para a placa de som. Contacte o fabricante
da mesma. 

Algumas outras coisas que você deve checar: 

     Desfragmente o(s) disco(s) rígido(s), usando o Microsoft Defrag ou outro utilitário
     (Speed Disk, do Norton Utilities; ou Disk Tune, do Nuts & Bolts; por exemplo).

     Desabilite quaisquer proteções de tela ("screen savers").

     Remova todos os programas da pasta "Iniciar" do Windows (Windows\Menu
     Iniciar\Programas\Iniciar).

     Abra o arquivo WIN.INI e, se houver algo na frente das linhas "run=" ou "load=", use
     um ponto-e-vírgula (no início da linha) para desabilitá-las.

     Desabilite quaisquer softwares antivírus que possam estar sendo executados em
     segundo plano.

     Se o recurso de auto-gravação ("Auto Save") do Cakewalk estiver habilitado, tente
     desabilitá-lo.

     No Painel de Controle do Windows, entre em "Sistema / Desempenho / Gráficos", e
     diminua a "aceleração de hardware" uma ou duas posições.

     Certifique-se de que o Cakewalk (e o diretório "Wavedata") não estão em um disco
     rígido comprimido (via DriveSpace, DoubleSpace, Stacker etc.).

     Tente inserir no arquivo SYSTEM.INI:
     [vcache]
     MaxFileCache=4096 

A configuração da placa de vídeo do computador também pode causar estes tipos de
problemas. Se diminuir a "aceleração de hardware" para a placa não funcionou (conforme
explicado acima), tente um (ou todos) estes passos: atualize o driver de vídeo, tente usar
o driver que acompanha o Windows para sua placa de vídeo (ao invés de usar o driver
provido pelo fabricante), tente usar os driver VGA/SVGA Padrão providos por Windows, e
diminua o número de cores e a resolução da tela atuais. 



    O que posso fazer a respeito da mensagem de erro "audio disk may be full" que surge quando tento gravar áudio ou inserir um arquivo Wave? 

   Siga os seguintes passos: 

   1.No Cakewalk, entre em "Settings / Audio Options / Advanced" (versão 6.0x), "Tools /
     Audio Options / Advanced" (versões 7.x e 8.x), "Options / Audio / Advanced" (versão
     9.0), e certifique-se de que o diretório de dados ("Data Directory") está apontando
     para um diretório válido.

   2.Certifique-se de que há espaço livre suficiente no disco onde está este diretório.

     Na versão 9.0 de Cakewalk, você pode simplesmente olhar a barra de status na parte
     inferior da janela principal de Cakewalk, e checar o valor para "Available Disk Space"
     (Espaço em Disco Disponível).

     Se houver pouco espaço em disco, você precisará obter algum. Você pode tentar
     usar o comando "Clean Audio Disk" de Cakewalk para isso. Clique "Find", localize os
     arquivos e selecione "Delete All". Feito isto, limpe a "Lixeira" de Windows para
     efetivamente apagar os arquivos.

     Se houver espaço em disco, localize o arquivo AUD.INI na pasta de Cakewalk e
     apague-o.

   3.Se você está importando um arquivo WAV, note que o mesmo deve estar em formato
     PCM, 8 ou 16 bits, estéreo ou mono. Se o arquivo não estiver em 8 ou 16 bits, ou se
     está em outro formato que não o PCM (como ADPCM, TrueSpeech, ou outro formato
     comprimido), Cakewalk Pro Audio não o abrirá. Para verificar isto, veja o passo a
     seguir.

   4.No Windows, vá em "Painel de Controle / Multimídia / Avançada / Codecs de
     compactação de áudio", e certifique-se de que todos os Codecs necessários foram
     instalados (certifique-se de que o "Conversor Microsoft PCM" está instalado e
     habilitado). Você pode tentar reinstalá-los no Painel de Controle, em "Adicionar ou
     Remover Programas / Instalação do Windows / Multimídia". Clique o botão "Detalhes",
     e escolha "Compactação de Áudio".

   5.Certifique-se de que a data do computador está ajustada para a data atual. Para
     isto, clique o botão "Iniciar" do Windows, e escolha Configurações / Painel de Controle
     / Data/Hora, ou clique com o botão direito sobre o relógio na barra de tarefas e
     escolhendo "Acertar Data/Hora".

   6.Reinstale os drivers da sua placa de som. 

 

   Por quê há mudanças na afinação ou falhas de áudio quando usando sincronia SMPTE? 

    Se você está usando uma placa digital, tente selecionar "Use Wave Out Position for
Timing", em "Settings / Audio Options / Advanced" (versão 6.0x), "Tools / Audio Options /
Advanced" (versões 7.x e 8.x), "Options / Audio / Advanced" (versão 9.0). Também tente
usar diferentes opções de sincronismo SMPTE/MTC disponíveis ali ("High", "Normal" e
"Freewheel", versão 6.0x e 9.0; ou "Trigger and Free-wheel" e "Full Chase Lock", versões
7.x e 8.x). 

Para ter certeza de que está tendo a melhor qualidade de áudio possível, enquanto
gravando ou reproduzindo áudio através de um "clock" externo, sempre use este
procedimento simples que irá permitir que o Cakewalk "sintonize-se" com a taxa de clock de
seu equipamento externo: inicie cada nova sessão no Cakewalk reproduzindo algum áudio
usando sincronismo SMPTE; deixe-o tocar por até 30 segundos, ou até todas as mudanças
na afinação tenham parado. 

Falhas de som podem ser causadas por um driver para "wave" mal escrito. Sempre que um
evento de áudio é encontrado, o driver de áudio é aberto (o que pode causar alguma falha
de áudio, em drivers mal escritos). Assim, para certificar-se de que o driver é aberto
apenas uma vez, tente combinar todos os eventos de áudio na janela "Audio View". 

Certifique-se de estar usando a última versão do driver para sua placa de som. Também,
pode se de ajuda compactar os dados de áudio e desfragmentar o disco rígido. 

 


    Segui os tutoriais do software e configurei corretamente as portas, então por quê não consigo ouvir nenhum áudio? 

    Instale os drivers mais novos para sua placa de som. Geralmente, eles estão disponíveis
no "website" do fabricante. 

Também, pode haver um conflito com as capacidades de áudio do seu modem. Você pode
desabilitar este recurso via Windows, em Painel de Controle / Multimídia / Avançada /
Dispositivos de Áudio; dê um clique duplo no modem e escolha "Não utilizar recursos de
áudio neste dispositivo". Ou, remova este dispositivo completamente. 

No Cakewalk você pode testar a reprodução desabilitando "Simultaneous Record/Playback",
e desabilitar quaisquer seleções feitas em "Settings / MIDI Devices" (versão 6.0x; nas
versões 7.x e 8.x, o menu "Settings" chama-se "Tools"; na versão 9.0 o menu é "Options").
Isto pode funcionar porque alguns drivers não reproduzem áudio e MIDI ao mesmo tempo,
ou não reproduzem áudio quando "Simultaneous Record/Playback" está habilitado. 

Após isto, tente algumas dicas mais genéricas: 

Certifique-se de que não há conflitos de IRQ, DMA, e Endereço de Portas no sistema.
Também, certifique-se de que você não está executando nenhum outro aplicativo em
segundo plano: 

   1.Desabilite quaisquer proteções de tela ("screen savers").

   2.Remova todos os programas da pasta "Iniciar" do Windows (Windows\Menu
     Iniciar\Programas\Iniciar)

   3.Abra o arquivo WIN.INI e, se houver algo na frente das linhas "run=" ou "load=", use
     um ponto-e-vírgula (no início da linha) para desabilitá-las.

   4.Desabilite quaisquer softwares antivírus que possam estar sendo executados em
     segundo plano.

   5.Desabilite os sons de sistema do Windows (Painel de Controle / Sons). Selecione
     "Nenhum som" na lista de Esquemas. 

Tente teambém carregar um arquivo .WAV ou gravar algo usando o Gravador de Som que
vem com Windows. Se você não conseguir gravar ou ouvir áudio através do Gravador de
Som, você não conseguirá ouvir nada nem em Cakewalk nem qualquer outro programa de
áudio. Consulte o suporte técnico do fabricante de seu computador ou da sua placa de som
para auxílio. 

 

 

    Por quê está aparecendo a mensagem de erro "missing audio has been replaced with silence" quando abro um arquivo? 

    Isto geralmente significa que os arquivos .WA~ estão em um diretório diferente do
especificado em "Settings / Audio Options / Advanced" (versão 6.0x), "Tools / Audio
Options / Advanced" (versões 7.x e 8.x), "Options / Audio / Advanced" (versão 9.0). Use o
Windows Explorer para colocá-los no diretório correto. Para isto: 

     Em Cakewalk, veja a configuração para "Data Directory". É no caminho exibido que
     Cakewalk procura por seus dados de áudio. Tome nota deste caminho e feche
     Cakewalk.

     Agora escolha, em Windows, "Iniciar / Localizar / Arquivos ou Pastas". Digite "*.WA~"
     e certifique-se de que Windows está procurando em "Meu Computador". Clique
     "Localizar Agora", e você deverá ver uma lista de arquivos .WA~ aparecer. Anote a
     localização. Se o caminho destes arquivos não for o mesmo que você viu em
     Cakewalk, você precisa reconciliá-los. A forma mais simples é usando o Windows
     Explorer, movendo os arquivos .WA~ encontrados para o local certo. Feito isto, os
     arquivos devem ser abertos corretamente por Cakewalk.

     Se o comando "Localizar / Arquivos ou Pastas" não encontrou nenhum arquivo, eles
     não estão em seu computador, e você precisará recriá-los. 

Se os arquivos .WA~ foram encontrados e estão no lugar correto, mas ainda assim você
estiver obtendo esta mensagem de erro, há uma forma de recriar manualmente seus
arquivos. 

Abra o arquivo que apresentou esta mensagem de erro. Escolha "Insert / Wave File", e
navegue até o local onde estão os arquivos ".WA~". No campo "nome", digite "*.*" e
pressione Enter. Você verá os arquivos ".WA~" listados. Você pode ouvi-los clicando o
botão "Play" ou pode dizer qual é qual através da data de criação. Dê um clique duplo nos
arquivos para importá-los para Cakewalk. Uma vez que os mesmos foram importados, você
precisa rearranjá-los corretamente, e então salvar o arquivo. 

 

 

    Por quê só consigo ouvir efeitos vindos de certas portas de saída, em minha placa de som com múltiplas saídas? 

    Há um método "alternativo" para isto. Se você não têm trilhas de áudio associadas às
mesmas portas de saída usadas por loops de efeitos, você deverá ter uma trilha "extra" no
Cakewalk associada à mesma porta usada pelo loop de efeitos. Esta "trilha extra" deve
conter um evento de áudio, mesmo que seja uma gravação de silêncio. 

 

 

    Por quê acontecem erros/crashes quando apago um efeito de uma trilha ou de um
"loop" de efeitos? [versão 6.0x]

    Você precisa instalar o "patch" de nome "Internet Explorer 4.0 / Pro Audio Patch",
disponível pela Cakewalk Music Software, no endereço
http://www.cakewalk.com/Support/IE40ProAudioPATCH.html. Este "patch" corrige uma
incompatibilidade entre a versão "Pro Audio 6.0x" e o Microsoft DirectShow 5.1. (DirectShow
5.1 é instalado automaticamente pelo Microsoft Internet Explorer 4.0x). 

Outra opção é instalar uma versão mais recente do Microsoft DirectX (o DirectShow é
integrante do DirectX). Consulte o sítio da Microsoft para obter uma atualização. 

Problemas de certas Placas com o Cakewalk


    O que posso fazer para corrigir problemas de gravação/reprodução de áudio em minha  
placa Creative Labs AWE 64? 


   1.Escolha "Settings / MIDI Devices" (versão 6.0x; nas versões 7.x e 8.x, o menu
     "Settings" chama-se "Tools"; na versão 9.x o menu é "Options"), e certifique-se de
     que "Wave Synth WG MIDI" não está selecionado.

   2.Escolha "Settings / Audio Options" (versão 6.0x; nas versões 7.x e 8.x, o menu
     "Settings" chama-se "Tools"; na versão 9.x o menu é "Options") e verifique que os
     dispositivos de reprodução e gravação fazem referências à AWE 64. Clique a seta à
     direita da janela "Playback". Se você ver alguma referência para um modem com
     recursos de voz ("voice modem"), você precisará desabilitá-la (isto é feito no Painel
     de Controle / Multimídia / Avançado / Dispositivos de Áudio; dê um clique duplo no
     modem e escolha "Não usar recursos de áudio neste dispositivo").

   3.Se o áudio ainda não funcionar, localize e abra o arquivo SYSTEM.INI, e encontre a
     seção de nome "[drivers]". Encontre a linha "MIDI=wavsynwg.drv". Coloque um
     ponto-e-vírgula no início da linha, salve o arquivo, e reinicie seu computador.

   4.Também é boa idéia, no Painel de Controle do Windows (item "Multimídia / Avançada /
     Dispositivos de Controle de Mídia / Dispositivo de Áudio Wave"), escolher "não utilizar
     este dispositivo de controle de mídia". 

Você também pode estar tendo problemas com "falhas" na reprodução de áudio durante
uma sessão do Cakewalk. Se isto ocorrer, execute os seguintes passos:

   1.Execute o programa "Editor de Registro". Ele geralmente não está disponível em
     nenhum menu de Windows, você precisará executá-lo através do botão "Iniciar" /
     "Executar", digite REGEDIT e tecle ENTER.

   2.Use "Editar / Localizar" para encontrar a palavra "FDMAPlayback". O valor para esta
     chave deve estar em 1. Altere-a para 0.

   3.Faça o mesmo para a palavra "FDMARecording".

   4.Feche o Editor de Registro. 

Se nada disso funcionar, tente os passos abaixo. A solução que segue foi gentilmente
enviada por Reinaldo M. Delazari, de Vila Velha, ES; e irei transcrevê-la exatamente como
ele me enviou.

Procedimento para gravar waves no Cakewalk 8.0 com AWE64, não tentei no 7.0:

        1.Atualizar os drivers, pois se forem muito antigos podem dar pau. 
        2.Selecionar a fonte (source) de entrada, no caso left ou right entrada de
          onda da AWE64. 
        3.Na janela tools-audio options-general, verificar se na caixa playback
          timing master e record timing master estão com saída e entrada AWE64
          respectivamente. 
        4.Na mesma janela, porém na aba Advanced, caso você queira usar a
          gravação auto punch, você deve selecionar a caixa 'enable simultaneous
          record\playback'; porém caso não for utilizá-la não selecione esta caixa. 
        5.Selecione nesta mesma janela e aba a caixa 'use wave out position for
          timing' pois caso contrário o som wave sairá atrasado em relação ao
          MIDI. 
        6.E o mais importante é clicar na tecla 'R', aquela do lado do 'MUTE' e do
          'SOLO', pois caso contrário você vai ficar igual a um maluco e não vai
          gravar nada. 
        7.E quando for ouvir os Waves gravados não se esquecer de selecionar a
          AWE64 na porta de saída é claro! 
        8.Quando for ouvir os waves gravados, se estiver 'chiando' mais que rádio
          velho, não se desespere: é só liberar a tecla 'R', e o som será reproduzido
          com 16 Bits com a qualidade original. 

 
 
    Por quê às vezes ouço um som de estática quando reproduzindo ou gravando através
de uma Soundblaster?

Se você está usando uma placa Creative Labs, a qualidade de reprodução de áudio será pobre se o modo full-duplex estiver habilitado. Esta é uma condição causada pelo driver da Creative Labs. O áudio é gravado em 16 bits, mas irá ser reproduzido em apenas 8 bits se o modo full-duplex estiver habilitado. Uma vez gravando, escolha "Settings / Audio Options / Advanced" (versão 6.0x; nas versões 7.0x e
8.0x, o menu "Settings" chama-se "Tools"; na versão 9 o menu é "Options") e desmarque o
item "Enable Simultaneous Record/Playback". Assim que você alterar a fonte de áudio para
MIDI, o driver automaticamente reproduzirá áudio em 16 bits. A placa "Soundblaster Live!"
não sofre desta limitação.

  

    Estou tentanto gravar uma trilha de áudio no Cakewalk, usando uma placa Sound Blaster AWE64, enquanto ouço as trilhas já gravadas. Para isto, sei que preciso utilizar o recurso "full-duplex" da placa. Mas já arranquei os cabelos e o full duplex não funciona!

    A solução a seguir foi retirada do arquivo "readme" do Cakewalk, e foi gentilmente
enviada por Cristiano Teixeira.

Para conseguir fazer com que o recurso "full duplex" funcione no Cakewalk, é necessário
que o "MIDI Input Port" selecionado NÃO seja um dispositivo da AWE. No caso do Cakewalk
7, isto pode ser ajustado no menu Tools/MIDI Devices, campo Input Ports. O dispositivo
"AWE64 MIDI IN (330)" não deve ser selecionado. Se ele estiver selecionado na hora de
gravar áudio, não tem Cristo que faça a placa tocar...

Note, entretanto, que a qualidade de reprodução de áudio será pobre se o modo full-duplex
estiver habilitado. Veja a pergunta e resposta anterior para detalhes.

 

   Possuo uma placa de som e estava gravando uma música no Cakewalk, com os
instrumentos separados (em áudio). Gravei a primeira trilha, que seria a "guia" para as demais. Mas não consigo tocar o áudio que foi gravado e gravar outra trilha. O que está errado?

   Se sua Sound Blaster possui recurso "full duplex", habilite-o.

Abra o Painel de Controle, objeto "Sistema", e localize sua placa de som na lista do
"Gerenciador de Dispositivos". Clique o botão "Propriedades". Em algum lugar da janela que
se abre, possivelmente você vai achar alguma referência ao full duplex, habilite-o.

Se não achar, talvez o driver que você está usando para sua placa é um driver antigo, sem
suporte a full duplex. Tente obter drivers mais novos para sua placa. Se for o driver mais
recente, talvez sua placa não suporte full duplex, e, neste caso, você precisará usar outra
placa de som.

Em caso de problemas, dê uma olhada nas perguntas e respostas anteriores a respeito de
"Full Duplex".

 

    O que posso fazer a respeito da mensagem de erro que surge quando insiro um arquivo "Wav" ou abro um arquivo do tipo "bundle"? 

   Siga os seguintes passos:

   1.No Cakewalk, entre em "Settings / Audio Options / Advanced" (versão 6.0x), "Tools /
     Audio Options / Advanced" (versões 7.x e 8.x), ou "Options / Audio / Advanced"
     (versão 9.0), e certifique-se de que o diretório de dados ("Data Directory") está
     apontando para um diretório válido. Também, certifique-se de que há espaço livre
     suficiente no disco onde está este diretório.

   2.Certifique-se de que a data do computador está ajustada para a data atual. Para
     isto, clique o botão "Iniciar" do Windows, e escolha "Configurações / Painel de
     Controle / Data e Hora", ou clique com o botão direito sobre o relógio na barra de
     tarefas e escolhendo "Acertar Data/Hora".

   3.Se você está importando um arquivo WAV, note que o mesmo deve estar em formato
     PCM, 8 ou 16 bits, estéreo ou mono. Se o arquivo não estiver em 8 ou 16 bits, ou
     está em outro formato que não o PCM (como ADPCM, TrueSpeech, ou outro formato
     comprimido), Cakewalk Pro Audio não o abrirá. Para verificar isso, veja o passo a
     seguir.

   4.Abra o Painel de Controle de Windows e vá a "Multimídia / Avançada / Codecs de
     compactação de áudio" e certifique-se de que todos os Codecs necessários foram
     instalados (certifique-se de que o "Conversor Microsoft PCM" está instalado e
     habilitado). Você pode tentar reinstalá-los no Painel de Controle, em "Adicionar ou
     Remover Programas / Instalação do Windows / Multimídia". Clique o botão "Detalhes",
     e escolha "Compactação de Áudio".

   5.Reinstale os drivers da sua placa de som. Certifique-se de que não há outros drivers
     de som instalados. Se você possuir outra placa de som em seu computador,
     certifique-se de que os drivers e todas as referências à esta placa (no
     AUTOEXEC.BAT e SYSTEM.INI) foram completamente removidas. Certifique-se de que
     nenhum outro driver não necessário está carregado (Roland MPU 401, TTS MPU 401
     etc.).

   6.Se você usa caracteres acentuados (como "é", "ç", "á" etc.) no nome das suas
     canções, ou no diretório onde os arquivos .WRK são gravados, renomeie o arquivo ou
     diretório para um nome que não use acentos.

   7.Reinstale Cakewalk em um diretório diferente, e, quando o programa de instalação
     perguntar se você quer "migrar as preferências que você usava em uma versão
     anterior do Cakewalk", responda não. 

 

 

   Como faço uma cópia de segurança (backup) de minhas músicas? 

    Arquivos .WRK que não contém dados de áudio, ou arquivos em formato MIDI padrão,
podem simplesmente serem copiados para um disquete ou outra mídia removível. Arquivos
.WRK que possuam dados de áudio devem ser gravados como "Bundle file format (.bun)".
Arquivos deste tipo são geralmente grandes, e podem ser copiados para um CD-R ou outro
tipo de mídia de grande capacidade. 

 

 

   Como posso aprender a usar CAL? 

    Além do Guia de Referência, há também vários arquivos de ajuda sobre CAL, acessíveis
quando você executa o Cakewalk. É aconselhável o estudo de todos os exemplos em CAL
que vêm com o programa (e os disponíveis no website da Cakewalk e em outros locais
quaisquer). Há, também um programa tutorial de CAL disponível, no CD "Musicians Toolbox
II", e também disponível na companhia que o fabrica (Clockwork Music). 

Não se esqueça de que escrever rotinas CAL é para usuários avançados; a curva de
aprendizagem para isto é grande, porque o usuário precisa ter conhecimentos de linguagens
de programação, como Pascal ou C. 

Você também pode encontrar livros a respeito do assunto, em algumas poucas boas
livrarias (mais provavelmente em livrarias virtuais, como a Amazon Books, já que é raro
encontrar algo do gênero nas livrarias do país). 

 

 

    O que posso fazer a respeito da mensagem de erro "Cannot Create Staff View Musical Font"? 

    Se você possui um grande número de fontes instaladas em seu sistema, remova todas
as fontes não-essenciais. O objetivo aqui é remover o número de fontes do computador.
Também, se você está executando quaisquer programas de gerenciamento de fontes,
desabilite-o(s). Se nada disto der certo, tente remover quaisquer fontes de nome "Symbol"
do sistema. 

 

 

    Como posso adicionar um sinal de repetição, e um travessão duplo, na janela da
partitura ("notation view")? Como posso adicionar símbolos de trilo e fermata em minhas impressões? Como adicionar "slurs" ou notas ligadas à minha partitura? 

    Cakewalk não é destinado como um substituto para softwares profissionais para
publicação de música. Você certamente pode usá-lo para entrar e imprimir sua música, mas
o uso principal do programa é ser um seqüenciador MIDI, gravar e editar música. Por hora,
Cakewalk não possui os sinais de repetição, travessão duplo, trilo e fermata. Entretanto, os
sinais para "crescendo" e "diminuendo", enarmônicos, símbolos de acordes de violão, marcas
de expressão e eventos de pedal estão disponíveis no Cakewalk Pro Audio. Também, o
Cakewalk Pro Audio irá automaticamente colocar um travessão duplo no fim da sua música. 

"Slurs" não estão disponíveis no Cakewalk. Notas são automaticamente ligadas quando sua
duração ultrapassa o limite do compasso. Você pode criar isto manualmente inserindo uma
primeira nota, clicando com o botão direito do mouse, e aumentando a duração da nota
conforme apropriado. 

 

 

   Como posso fazer minha rotina em CAL iniciar a reprodução ou gravação? 

    CAL é uma ferramenta para edição e criação usada quando não reproduzindo/gravando a
canção, e portanto não pode executar comandos de tempo real como estes. 

 

 

   Por quê Cakewalk não abre alguns dos arquivos MIDI que "baixei" na Internet? 

    Cakewalk é bastante robusto no que diz respeito a abrir diversos formatos de arquivo.
Assim, quando ele é incapaz de abrir um arquivo, isto geralmente significa que o arquivo
deve estar danificado ou contém alguns dados danificados, como por exemplo valores
ilegais. Tente abrir o arquivo no "Mídia Player" do Windows. Se ele falhar, o arquivo
provavelmente está danificado. 

 

 

   Como insiro um compasso em branco no início da minha canção? 

   De acordo com sua versão do Cakewalk, siga estes passos: 

     Em Cakewalk versão 8.0 e superiores, use "Insert Time/Measures". 

     Cakewalk versão 7.0: use o comando "Insert Measure".

     Cakewalk versões 6.01 e anteriores: escolha, no menu "Edit", a opção "Select / All".
     Após isto, escolha "Edit / Cut", depois "Edit / Paste". No campo "Paste To" ("colar
     em") entre 2:01:000 e clique OK. 

 

 

   Como insiro um compasso em branco na metade da minha canção? 

    Escolha, no menu "Edit", a opção "Select / All". Após isto, escolha "Edit / Select / By
Time". Altere apenas o campo que indica o tempo inicial ("From"). Este campo deve indicar
o ponto onde o compasso em branco irá começar. Por exemplo, se você precisa de um
compasso em branco no compasso 17, o tempo "from" deverá ser 17:01:000. Agora,
escolha "Edit / Cut", e então "Edit / Paste". O número em "paste to", neste exemplo, seria
18:01:000. 

 

 

    Como faço para o Cakewalk procurar e salvar meu trabalho em determinado diretório("pasta")? 

    Versões 7.0 e superiores: especifique o diretório correto em "Tools / Global Options /
Folders" (na versão 9.0, o menu é "Options"). 

Versões 6.0x e anteriores: podemos instruir Cakewalk para pesquisar um diretório específico
quando se clica "File / Open" através do acréscimo da seguinte linha ao arquivo
WINCAKE.INI. Este arquivo está localizado no diretório do Cakewalk. O exemplo a seguir
faria Cakewalk pesquisar o diretório "D:\SONGS" sempre que clicado "File / Open": 

[WINCAKE]
WorkFileDir=D:\SONGS 

Seguem os outros parâmetros que você pode inserir no arquivo WINCAKE.INI. 

LayoutFileDir=
StudioWareFileDir=
CALFileDir=
SysxFileDir=
GrooveFileDir= 

Uma explicação mais profunda destas configurações está disponível em "Configuration Files
Appendix" do Guia do Usuário do Cakewalk. 

 

 
    O que posso fazer se a opção "Enable Simultaneous Record/Playback" não estiver
disponível? 

    Se esta opção não está disponível, nada no Cakewalk pode alterar isto. A placa de som
ou não suporta full duplex ou há um problema com o driver. Aqui há algumas coisas que
você pode tentar: 

   1.Obtenha, via Internet, a última versão para os drivers da sua placa de som. Se você
     já possui a última versão, tente reinstalá-la.

   2.Feche Cakewalk e apague os arquivos CW9AUDX (de Cakewalk versão 9), e, se
     existirem, TTSAUDDX.INI e/ou AUDMM.INI (existente nas demais versões) que estão
     no diretório de Cakewalk.

   3.Desabilite quaisquer recursos de voz do seu modem, se ele possuir tais
     características. Isso é feito no Painel de Controle de Windows, em Multimídia /
     Avançado / Dispositivos de Áudio. Após isto, reinicie seu computador.

   4.Abra Cakewalk. Clique OK quando perguntado sobre "Profile Your Audio Hardware".
     Veja se a opção "Enable Simultaneous Record/Playback" agora está disponível. 


