
 
 
 

 

O   E S S E N C I A L   D O   

Cool Edit 2000 

By 

Joaquim J.P. Seixo 
 

 
 IPG ESTG Qt do Zambito, 6300 Guarda Portugal 

 

Fevereiro de 2000 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cool Edit 2000 

 
2

INDÍCE  

0. Introdução ................................................................................................................... 3 

1. Cool Edit 2000............................................................................................................. 6 

2. Como gravar um som................................................................................................... 7 

3. Aplicação de efeitos ..................................................................................................... 9 

3.1 Aplicação de uma redução de ruído procede-se como se exemplifica...................... 9 

3.2 Aplicação de um filtro FFT (Fast Fourrier Transform)........................................ 11 

3.3 Aplicação do efeito Stretch ................................................................................. 12 

3.4 Aplicação do QuickFilter.................................................................................... 13 

3.5 Efeito Echo ........................................................................................................ 14 

4. Funções de controlo da reprodução de um som ........................................................... 17 

4.1 O grupo de funções Amplitude............................................................................ 17 

4.2 Função Chanel Mixer ......................................................................................... 17 

4.3 A Função Envelope ............................................................................................ 18 

4.4 A Função Normalize........................................................................................... 19 

5. Geradores .................................................................................................................. 20 

6. Utilização da janela de edição Multitrack.................................................................... 21 

7. Mistura dos registos................................................................................................... 25 

8. Conclusão.................................................................................................................. 27 

9. Glossário ................................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cool Edit 2000 

 
3

INDÍCE DE FIGURAS 

Figura 1: Selecção do Canal de áudio................................................................................... 7 

Figura 2: Botão de início de gravação................................................................................... 7 

Figura 3: Formato da onda da gravação ............................................................................... 8 

Figura 4:Redução de ruído................................................................................................... 9 

Figura 5:Janela de configuração para redução de ruído......................................................... 9 

Figura 6:Janela de configuração com visualização do ruído ................................................ 10 

Figura 7:Redução do ruído numa onda ............................................................................... 10 

Figura 8: Mecanismo de selecção do filtro FFT .................................................................. 11 

Figura 9: Janela de edição do filtro FFT ............................................................................. 11 

Figura 10:Resultado da aplicação do filtro FFT.................................................................. 12 

Figura 11: Selecção de efeito Stretch.................................................................................. 12 

Figura 12: Janela de edição do efeito Stretch ...................................................................... 13 

Figura 13: Resultado da aplicação do efeito Stretch............................................................ 13 

Figura 14: Selecção do QuickFilter .................................................................................... 13 

Figura 15: Janela de edição do Quick Filter ........................................................................ 14 

Figura 16: Resultado da aplicação do Quick Filter.............................................................. 14 

Figura 17: Selecção do Efeito Echo.................................................................................... 15 

Figura 18. Janela de edição do efeito Eco ........................................................................... 15 

Figura 19:Janela de edição do Echo Chamber..................................................................... 16 

Figura 20:Janela de edição do efeito Reverb ....................................................................... 16 

Figura 21:Mascara de edição da Função Amplify ............................................................... 17 

Figura 22:Mascara de edição do Chanel Mixer................................................................... 17 

Figura 23: Janela de Edição da Função Envelope................................................................ 18 

Figura 24: Resultado da aplicação da função Envelope....................................................... 19 

Figura 25: Janela de edição da função Normalize ............................................................... 19 

Figura 26: Janela de selecção de geradores ......................................................................... 20 

Figura 27:Janela de edição Multitrack................................................................................ 21 

Figura 28: Selecção do canal sonoro na janela Multitrack................................................... 22 

Figura 29:Selecção do ficheiro a inserir.............................................................................. 22 



 Cool Edit 2000 

 
4

Figura 30:Ficheiro inserido no track 1................................................................................ 22 

Figura 31: Selecção de uma Waveform de uma lista de sons ............................................... 23 

Figura 32: Janela de edição de lista de waveforms .............................................................. 23 

Figura 33: Sessão na janela Multitrack............................................................................... 24 

Figura 34: Janela de selecção do MixDown........................................................................ 25 

Figura 35: Registo pronto para gravação em ficheiro WAV................................................ 25 

Figura 36: Gravação em ficheiro do tipo pretendido............................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cool Edit 2000 

 
5

0. Introdução 

Após a realização de um primeiro trabalho, sobre a estrutura e génese do som, encaminhamo-
nos no estudo de ferramentas de tratamento de áudio enquanto disciplina integrante da Multi-
média. 

Não se pretende produzir um completo manual de operação ou de referências técnicas, mas 
tão só, uma ferramenta de iniciação ao trabalho com o Coll Edit 2000, que possibilite a 
iniciação e produção de obras base, num mínimo de tempo. 

Iremos portanto seguir as operações de construção de um ficheiro de áudio, nas suas vertentes 
mais comuns, mantendo vivo o objectivo de apresentação clara e intuitiva. 
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1. Cool Edit 2000 

Trata-se de uma aplicação de tratamento de som, que embora sendo uma versão 

demo suporta todas as funcionalidades da versão definitiva, embora não 

simultaneamente. 

Consta de um ficheiro  com aplicação principal  e dois outros com add ins. Esta 

provido de Ajuda e parece-nos de utilização intuitiva, no entanto aconselhamos 

vivamente a prévia leitura do glossário, a fim de se obter uma rápida ideia da 

terminologia, e funcionalidades. 

Tecnologia desenvolvida por David Johnston desde 1991. Trabalhor como 

engenheiro para a Microsoft, durante e depois do curso escreveu programas para 

concursos dois deles foram: Cool Edit e Kaleidoscope, que se tornaram bastante 

populares. 

Em 1995, David Johnston e Bob Ellison fundaram a Syntrillium Software 

Corporation par lançar no Mercado juntamente com outros produtos. 

Cool Edit foi desenvolvido para Windows 95 /98 e NT e 2000 em qualquer PC., 

com estes sistemas operativos. Existem problemas documentados com algumas 

placas de som, mas funciona correctamente com a maioria.    
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2. Como gravar um som 

A primeira operação que ansiamos fazer com este software é a reprodução de um exemplo 
aqui não tratada por ser bastante comum, assim, consideramos que a primeira operação 
importante, para um principiante é gravar um tema.  

Tratando-se um tema em suporte magnético basta ligar o amplificador à entrada da Placa de 
som. Pode-se também utilizar um microfone se pretendemos reproduzir voz ou ruído 
ambiente.  

 

 

 

 

           

Figura 1: Selecção do Canal de áudio 

É importante seleccionar o canal mono o estereofonia ante de iniciar a gravação, assim poder-
se-á gravar um registo em cada faixa ou sobrepor um a outro regista em bases temporais 
diferentes. 

 

Figura 2: Botão de início de gravação 

Click com o botão esquerdo do 
rato para iniciar a gravação e 
outra vez para a parar 

Seleccionar o canal esquerdo ou direito 
para aceitar a gravação ou os dois se 
for  em estéreo 
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Como resultado desta operação e depois de parar a gravação, pode observar-se o formato da 
onda, e na régua inferior o tempo de duração bem como na barra verde superior a 
percentagem de ficheiro exposto em relação ao total. 

Nesta altura é de toda a conveniência guardar o ficheiro no directório de trabalho num 
formato PCM, evitando as compressões que possam originar perda de qualidade.   

 

 

 

 

 

Figura 3: Formato da onda da gravação 

Este ficheiro corresponde ao som que gravamos sem qualquer tratamento, por isso ante de se 
começar a explorar as ferramentas de tratamento de som convém fazer uma cópia para evitar 
a possibilidade de ter de gravar novamente o registo, podendo mesmo servir de termo de 
comparação para alterações  efectuadas. 
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3. Aplicação de efeitos 

A gravação efectuada corresponde a um registo feito através de um microfone externo, de um 
som que se pretende imitar o galope de um cavalo, no final do tratamento pretendemos obter 
manipulando este som a simulação de um tropel, simulando as fases de galope passo, vários 
cavalos e um só.  

As próximas acções prendem-se com transformações a aplicar a um registo, disponibilizadas 
pelo Cool Edit. 

3.1 Aplicação de uma redução de ruído procede-se como se exemplifica. 

 

Figura 4:Redução de ruído 

 

Aparece  a janela de configuração 

 

 

 

 

Figura 5:Janela de configuração para redução de ruído 

Se Existe um 
ficheiro de 
configuração 
pode abri-lo 
e aplicar as 
mesmas 
condições à 
área 
seleccionada 

Se existe 
recuperar 

Janela Nível de ruído 

Selecção da apresentação 
do gráfico 

Barra de selecção de  
nível de redução 
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Na figura seguinte  mostra-se uma das configuração da representação do ruído, existem várias 
possibilidades, podendo ser escolhida Log Scale, Live Update ou Flat, a barra indica a 
percentagem de redução pretendida. 

A redução do ruído de fundo pode trazer resultados não pretendidos, pois a vizinhança de 
grandes subidas ou descidas pode ser afectada, devendo ser utilizada com cuidado um forte 
redução.   

 

Figura 6:Janela de configuração com visualização do ruído 

 

Como resultado da aplicação desta função obteve-se a onda da figura seguinte, evidenciando 
uma parte da onda tratada e outra por tratar, sendo notória esta diferença.  

 

 

 

Figura 7:Redução do ruído numa onda 

 

Com Ruído Sem Ruído 
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3.2 Aplicação de um filtro FFT (Fast Fourrier Transform) 

Este tipo de filtro permite provocar a eliminação completa de uma frequência, conforme se 
pode observar nos presets este filtro tem grande utilidade para cortar frequências parasitas  
originadas pela rede eléctrica, ou ruído de fundo especifico como baixas ou altas frequências 
que não podem ser ouvidas pelo ouvido humano. 

  

  

Figura 8: Mecanismo de selecção do filtro FFT 

Este filtro apresenta a janela de edição da figura seguinte em tudo semelhante à do filtro de 
redução de ruído de fundo da Figura 7.  

 

 

 

Figura 9: Janela de edição do filtro FFT 

 

Na  Figura 10, apresenta-se o resultado da aplicação deste filtro ao ficheiro inicial de notar 
que se pretendermos gravar voz não necessitamos mais do que as frequências seleccionadas. 

Observe-se então o efeito de eliminação das frequências. 
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Figura 10:Resultado da aplicação do filtro FFT. 

 

3.3 Aplicação do efeito Stretch 

A acção seguinte prende-se com a capacidade do cool edit modificar a base temporal das 
frequências. 

 

 

 

Figura 11: Selecção de efeito Stretch 

 

Este efeito permite diminuir ou aumentar a frequência de um som, pelo efeito de expansão ou 
compressão do tempo assim o som fica mais grave ou mais agudo conforme o caso. 

Os efeitos observados tal como os nomes dos presets sugerem o retardamento e arrastamento 
da voz o abaixamento ou aceleração de um som,    

Zona Com baixas 
frequências 

Zona Com baixas 
frequências eliminadas 
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Figura 12: Janela de edição do efeito Stretch 

 

           

Figura 13: Resultado da aplicação do efeito Stretch 

Pode observar-se claramente a expansão do onda no tempo 

 

3.4 Aplicação do QuickFilter  

 

 

Figura 14: Selecção do QuickFilter 
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O Quick Filter permite a filtragem personalizada de quase tora a gama de frequências cada 
barra corresponde a frequência central entre a anterior e a seguinte, ainda permite a elevação 
ou atenuação de qualquer dos canais separadamente.   

 

 

Figura 15: Janela de edição do Quick Filter 

          

Figura 16: Resultado da aplicação do Quick Filter 

 

3.5 Efeito Echo 

O efeito eco como o conhecemos na natureza é reproduzido pelo computador, podendo nós 
controlar as repetições o amortecimento e o tempo de atraso, neste ponto é bastante elementar 
não se vislumbrando qualquer dificuldade na aplicação destes efeitos pelo que não são de todo 
documentados, limitando-nos a apresentar as janelas de edição.  
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Figura 17: Selecção do Efeito Echo 

 

 

 

Figura 18. Janela de edição do efeito Eco 

 

Estes efeitos produzem uma reflexão que 
pode ser controlada pelas janelas 
apresentadas a seguir  
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Figura 19:Janela de edição do Echo Chamber 

 

 

Figura 20:Janela de edição do efeito Reverb 

 

Este geradores de efeitos contêm  um largo número de presets com nomes sugestivos e 
associados á experiência natural com os sons. 

Temos efeitos de eco na natureza, em salas fechadas e ainda efeitos de vozes.   
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4. Funções de controlo da reprodução de um som 

Um outro grupo de funções trata do volume, mistura, envelope e normalização. 

4.1 O grupo de funções Amplitude 

 

 

 

 

 

Figura 21:Mascara de edição da Função Amplify 

O resultado da aplicação desta função é um aumento ou diminuição de um nível sonoro e se 
usarmos a função fade as transições serão suavizadas. DC Bias permite ajustar a corrente 
contínua do placa de som. 

4.2 Função Chanel Mixer 

 

Figura 22:Mascara de edição do Chanel Mixer 

Permite limitar superior e 
inferiormente os limites da 
amplificação Disponibiliza uma transição 

suave de um registo para 
outro 
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Esta função é extraordinariamente útil, por permitir a mistura nos canais direito e esquerdo da 
quantidade que se pretender do outro canal. 

4.3 A Função Envelope 

Como descrito no Glossário a Função envelope permite a variação do volume de som da 
forma pretendida, ou predefinida nos presets. A envolvente é manipulada com o botão 
esquerdo do rato e pode adicionar pontos de controlo em qualquer ponto. 

No exemplo, se aplicarmos a uma frequência constante verificaremos que a intensidade do 
som vai diminuir no tempo, de acordo com a envolvente (envelope).  Esta função modifica o 
ficheiro original.  

 

 

Figura 23: Janela de Edição da Função Envelope 

 

A figura 24 mostra como a função aplicada a uma porção do ficheiro produziu um 
amortecimento até ao zero, esta função é muito útil para garantir transições entre blocos de 
sons sem o efeito indesejável de clicks ou pops. 



 Cool Edit 2000 

 
19

        

 

Figura 24: Resultado da aplicação da função Envelope 

4.4 A Função Normalize 

O Cool Edit tem a capacidade de ajustar o nível sonoro de um ficheiro para um volume 
considerado normal, isto é se o som foi gravado com pouca intensidade, ela será aumentada, 
caso contrário será diminuída.  

Também nesta janela pode ser alterada a corrente continua para a posição central.    

 

 

 

 

 

Figura 25: Janela de edição da função Normalize 

Original Resultado 

Permite posicionar o centro da 
onda com o do sistema de eixos ou 
seja eliminar a corrente contínua 
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5. Geradores  

Também se encontra disponível um gerador de ondas, silencio e ruído que se podem 
manifestar bastante úteis no tratamento do som onde os ruídos rosa e branco são de bastante 
utilidade.  

 

 

Figura 26: Janela de selecção de geradores 

 

Estas funcionalidades podem ser testadas com facilidade, são de compreensão imediata, e 
exemplificativas das características dos sons. 
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6. Utilização da janela de edição Multitrack 

 

 

 

 

 

Figura 27:Janela de edição Multitrack 

 

A janela de edição mutitrack apresenta quatro áreas para quatro registos mono ou estéreo 
onde podem ser colocados ficheiros ou registos e permitem uma mistura complexa num 
ficheiro final. 

Passamos a expor um processo de construção de um ficheiro de áudio Next/Sun PCM/WAV. 

Assume-se que se dispõe das gravações dos sons que se pretendem misturar, a construção 
destes ficheiros  passa por um processo de loop de reprodução de uma selecção, que se 
consiga coerente ao ouvido, e em File/Save copy as ou Save selection e escolher o tipo de 
ficheiro, neste caso optamos pelo formato .au. 

Passando à janela multitrack. 

1º seleccionar o canal sonoro para cada track, esta operação determina a capacidade de edição 
de canais separados, se optar pela opção estéreo, não poderá editar os dois canais em 
separado, assim como diferencia-los numa base temporal. 

Botão de 
passagem para 
o editor 
multitrack 

Mute 

Seleccionar 
este registo 

 
Editar 

Esquerda, 
direita, stereo 

Estereofonia Volume de 
som 
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Figura 28: Selecção do canal sonoro na janela Multitrack. 

seguidamente em insert adicionar o ficheiro que vai servir de base ao nosso projecto. 

 

 

Figura 29:Selecção do ficheiro a inserir 

 

 

Figura 30:Ficheiro inserido no track 1 

Carregar para 
aparecar a janela 
de selecção 
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Figura 31: Selecção de uma Waveform de uma lista de sons 

 

 

Figura 32: Janela de edição de lista de waveforms 

 

Com o botão esquerdo do rato arrastar os ficheiros pretendidos para a janela multitrack, 
depois usando o botão direito coloca-los na posição pretendida. 

Agora só depende da criatividade de cada um, no entanto vamos ainda mencionar algumas 
funções úteis na preparação de um produto final. 

Nesta fase é importante referir que as teclas Left Shift com o botão esquerdo do rato permite 
fazer imagens repetidas (vulgo clones), a tecla Ctrl com o botão esquerdo do rato pode ser 
utilizado para selecção múltipla.  

Após esta fase obteve-se o resultado da figura 33, onde se colocaram em cada track os som 
que se pretende misturar num ficheiro depois de aplicados os efeitos atrás descritos. 
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Figura 33: Sessão na janela Multitrack 

Resta-nos preparar o ficheiro para guardar definitivamente, para o que no capítulo seguinte 
serão indicadas as operações a ser efectuadas. 

Aqui também podemos proceder aos ajustes finais na transição dos sons usando a função 
Envelope e a determinação do canal de reprodução com a função Pan. 
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7. Mistura dos registos 

Fazendo o MixDown dos registos em Edit vamos criar um novo ficheiro com todos os registos 
misturados em dois canais stereo, e passando para a janela de edição. 

 

 

 

Figura 34: Janela de selecção do MixDown 

 

 

 

Figura 35: Registo pronto para gravação em ficheiro WAV. 
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Figura 36: Gravação em ficheiro do tipo pretendido. 
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8. Conclusão 

As limitações de espaço e tempo, não permitiram que este trabalho tivesse uma maior 
abrangência, mas julgamos ter disponibilizado aqui matéria suficiente, para facilitar a vida a 
quem, sem interesses para além de realizar uma ou outra montagem, possa realiza-lo com 
facilidade sem perder o tempo que a aprendizagem de uma ferramenta exige. 

O glossário parte integrante deste trabalho é fundamental à compreensão das técnicas usadas 
por esta ferramenta. 

É de salientar que o Cool Edit 2000 usado é uma versão demo, com limitações, e que à partida 
a sua utilização, carece da identificação inicial das funcionalidades a seleccionar, 
naturalmente a função guardar deve estar sempre presente.    

Uma técnica para facilitar o operacionalidade é abrir várias vezes a aplicação. 
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9. Glossário 

ADPCM 

ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) é um modo de compressão áudio 
com um rácio de 16-bit para  de 4-bit for a 4:1. Existem muitas variedades de ADPCM, tais 
como IMA (Interactive Multimedia Association) DVI standard, etc. 

 

A-Law 

A-Law (ou CCITT standard G.711) é um modo de compressão de áudio comum nas 
aplicações telefónicas. É uma versão ligeira d formato u-Law, bastante encontrado nos 
sistemas europeus. Este formato comprime a uma taxa de 16-bit áudio para 8 bits (2:1) numa 
gama dinâmica de 13 -bits. A qualidade é superior á do formato 4-bit ADPCM. A codificação 
e descodificação é muito rápida e geralmente largamente suportada.  

 

ACM 

O Microsoft ACM (Audio Compression Manager) faz parte do Windows 95 e NT. O ACM 
permite a qualquer programa Windows comprimir e descomprimir ficheiros numa variedade 
de formatos, tais como DSP Group True Speech e GSM 6.10. alguns desses formatos são 
standards, enquanto outros são fornecidos por terceiros.  

 

Aliasing 

Ruído que ocorre quando se reproduz um ficheiro a uma frequência inferior à da gravação. 
Quando a frequência é metade chama-se (Nyquist Frequency).  

 

Amplitude 

Amplitude representa a força do sinal. A amplitude de uma onda é a distância entre o linha 
central e limite superior ou inferior). Existem vários standards para medir amplitude sendo 
decibéis (dB) o mais comum. 
 

Amplitude Ruler 

A Régua das amplitudes encontra-se no lado direito do monitor de amplitudes. Mede o valor 
relativo do volume de áudio, percentualmente ou em valores normalizados. 
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Audio File Format 

O método usado para escrever dados no disco é conhecido como File Format. O Cool Edit 
2000 suporta muitos formatos de ficheiros, cada um suportando uma grande variedade de 
propriedades como frequência de amostragem, compressão etc. Alguns formatos podem não 
ser compatíveis com outros sistemas. Windows PCM (.wav) é encontrado muitas vezes no 
desenvolvimento do Windows. Os File formats podem ser seleccionados em /File/Save As...  

 

Automation 

O processo pan e volume mudam num mix sempre que um ficheiro é reproduzido.  Os 
ficheiros são reproduzidos com “automatic” usando os cursores volume e pan, que visualizam 
o tempo, e movem-se durante a reprodução. Automation é manipulado pelos Envelopes Pan e 
Volume no Cool Edit 2000. 

 

Background Mixing 

É o processo que o Cool Edit 2000 usa para combinar Wave Forms no sitema multitrack. 
Como o nome sugere, o background mixing ocorre encoberto e trabalha muito para reflectir as 
mudanças efectuadas na sessão, como mover ou apagar um bloco, uma mudança de volume 
ou o registo de novo material. Um registo actualizado do processo background mixing pode 
observar-se em Mix Gauge.  

 

Band Pass Filter 

Um filtro de efeito DSP permite seleccionar a banda passante. 

 

Bit 

Bits são parte de um sistema de numeração usada em equipamentos digitais, tais como 
computadores. Um conjunto de bits é uma palavra, e usa-se para representar um nível sonoro 
“amplitude “, o número de bits usados nessa palavra definem a resolução, e determinam os 
níveis de voltagem possíveis, para representação da amplitude de um sinal analógico. 

 

Bit Resolution 

Número de bits usados na identificação de uma amplitude.  Com 8-bit teremos 256 espécies 
de "volumes", enquanto que  com 16-bit teremos 65,536 espécies de  "volumes", para 96 dB 
sinal/ruído.  Obviamente, uma maior gama de sons poderá ser reproduzida com 16-bit do que 
com 8-bit que suporta 48 dB sinal/ruído.  Os reprodutores Compact Disck têm 16-bit. 
Algumas Placas de Som começam a suportar maiores resoluções. Cool Edit 2000 suporta 32-
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bit. 

 

CD-R 

A CD-R é um disco óptico gravável só uma vez.  Tipicamente têm uma capacidade de 650 
MB de dados equivalente a 74 minutos de áudio.  CD-R também pode ser associado à drive de 
leitura de um computador, para leitura de, CD-R’s. 

 

CD-RW 

Disco regravável.  A CD-RW tem também 650 MB de dados ou 74 minutos de áudio, mas 
pode ser apagado e gravado novamente. 

 

Click Track 

É um registo de áudio compreendido entre clicks, num compasso, como um metrónomo. São 
por vezes usados no início de uma sessão para estabelecer uma base temporal, e removidos 
antes da produção final. 

 

Clipping 

Quando a amplitude de um sinal excede o máximo nível permitido (i.e. 256 com 8-bit áudio), 
O processo conhecido por clipping acontece. O clipping corta o sinal na parte excedente, e o 
monitor apresenta "chopping-off" no topo da onda. Deve tentar-se o registo com volume mais 
baixo. 

 

CODEC 

Standards de Codificadores/Descodificadores.  É uma abreviatura bastante usada quando se 
fala de compressão de áudio, como  módulos ACM modules (por vezes chamados ACM 
CODECS). 

 

Compressor 

Compressores reduzem gama de um sinal de áudio. No mundo real , são geralmente 
amplificadores, com dois níveis de ganho: o ganho unitário para níveis de entrada abaixo de 
um limiar, e menos de um para sinais abaixo desse limiar. 

 

Crossfade  
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Desaparecimento de um registo sonoro e o aparecimento de outro. 

 

DAT (Digital Audio Tape) 

Um standard para gravação de dois registos digitais de áudio.  As DAT são registadas a 16-
bit e 32k, 44.1k, e 48k (O que se considera “DAT quality”) amostras por segundo. 

 

Device 

Periféricos são usados para receber e enviar dados do Cool Edit 2000. Inclui Wave e MIDI. 
Os periféricos Wave são geralmente placas de som com entrada e saída, e são usadas para 
reproduzir e gravar som, enquanto os  MIDI são usados para enviar informações de qualidade 
para dispositivos geradores por hardware ou software. Os periféricos são seleccionados em 
/Options/Settings/Devices. 

 

DC Offset 

Muitas Placas de som gravam com qualidade DC offset, o que significa que a corrente 
continua introduzida com sinal pela placa provoca o deslocamento do centro da onda no 
monitor de waveform. Diz-se que a onda foi deslocada "shifted" para cima ou para baixo do 
centro da janela. Para compensar o DC Offset usar o DC Bias em  
/Transform/Amplitude/Amplify. 

 

Decibel (dB) 

Em áudio, um (dB) é uma unidade logarítmica de medida para amplitude (Especificamente 
para comparar a força de um som com uma referência. Geralmente, 0db é o máximo possível 
de amplitude ( no caso 256 de 8-bit áudio). Várias áreas do Cool Edit 2000 apresentam essas 
referências. 

 

Destructive Editing  

A edição destrutiva significa que (cut, paste, reverb, etc.) e  quaisquer alterações no ficheiro 
são imediatamente aplicadas, alterando o ficheiro original. Por exemplo, na edição destrutiva, 
a alteração de volume altera a amplitude da onda no ficheiro original. Contudo no, Cool Edit 
2000, mesmo a edição destrutiva não é aplicada directamente ao ficheiro até que este seja 
guardado com o comando save ou save as. 

 

Digitize 
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Conversão de um ficheiro de analógico para digital( de contínuo para amostrado). 

 

Digital Signal Processing (DSP) 

É o processo de transformação de um formato para outro por aplicação de um algoritmo.  Por 
exemplo a filtragem, criação ou outros efeitos como: reverb or echo. 

 

Display Range Bar 

O monitor verde de barras encontrado acima da janela, indica qual a parte do ficheiro que se 
encontra no monitor. Com zoom in ou out, a barra será menor ou maior, conforme o porção 
de ficheiro mostrada, as mudanças serão aplicadas a todo o ficheiro. 

 

Dither 

Dithering é uma técnica usada para mascarar e reduzir o ruído e distorção mantendo-os 
abaixo dos níveis correntes, adicionando Ruído Branco (sinal que inclui todas as frequências 
do espectro áudio). Apesar de algum ruído ser introduzido no circuito é preferível ao que se 
ouviria, na gama dos sinais pequenos. Na conversão para baixas resoluções, dithering permite 
ouvir sons que de outra maneira seriam encobertos pela distorção provocada pelos limites das 
baixas resoluções. 

 

Envelopes (Volume and Pan) 

Envelopes são métodos do Cool Edit 2000, semelhantes a mix e automation. 

Envelopes podem ser aplicados directamente à forma de onda na apresentação de 

Multitrack, e representam Pan e volume em cada ponto de um registo.  Quando o 

volume envelope está no topo da onda o áudio está no máximo do volume, quando 

está em baixo está no mínimo do volume. O mesmo se passa para o pan: no cimo 

o som é encaminhado para a coluna esquerda, em baixo para a coluna direita. 

 

Expander 

Expanders são usados para expandir a gama de frequências de um sinal de áudio 
(Basicamente o inverso de um compressor). Um descompressor pode também ser considerado 
um amplificador com tipos de ganho: o ganho unitário para sinais de entrada abaixo de um 
certo limiar, e menor que um para sinais  abaixo desse limiar. Um descompressor aumenta os 
sinais de maior nível e atenua os sinais de menor nível. 
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Frequency  

Medida em Hertz (Hz), a frequência de um som á a taxa a que este vibra, em ciclos por 
segundo. Um ciclo consiste num movimento de um ponto de partida (0) através de amplitudes 
positiva e negativa até ao ponto de partida. A frequência de um som determina o seu tom. 

Hertz  é uma unidade de medida usada para as frequências. É hertz é equivalente a ciclos por 
segundo. 

 

Image. 

Uma image era uma forma de onda na janela representa só um ficheiro de som, mas  actua 
como uma tecla de atalho. Imagens são simplesmente os ponteiros que se encontram numa 
sessão e indicam a posição do ficheiro no disco. Por exemplo se houver um batimento que 
ocorra 30 vezes por segundo durante uma sessão. Seria  vantajoso inserir esses batimentos 
como imagens numa sessão, o espaço em ocupado em disco para esse batimento é o mesmo 
que para uma imagem ou cem. 

 

Level Meters  

Os aparelhos do Cool edit 2000 estão distribuídos ao longo da barra inferior da janela 
principal, e são usados para controlar o volume dos sinais de entrada e saída. O indicador clip 
no lado direito das medidas acender-se-á e permanecerá aceso sempre que os níveis 
ultrapassem os 0 dB.  Clicando no indicador clip aplicará um reset. Quando se está a 
visualizar áudio stereo, ou sessão Multitrak a parte de cima representa o canal esquerdo e a de 
baixo o direito.  

 

Limiter 

Limiters são compressores com um rácio de 10:1, tem o efeito de limitar ou reduzir os sinais 
de entrada que ultrapassam um determinado nível, então a saída não terá ganho a partir deste 
ponto. Por outras palavras, um limiter só permite que as variações de intensidade na entrada 
provoquem pequenas variações na saída. 

 

Loop 

Um loop é uma simples repetição de um certo espaço de uma onda, indefinidamente, por um 
espaço de tempo  ou por um número de repetições. Existem muitas funções de loop no Cool 
Edit 2000, tais como Loop Duplicate na configuração multitrack, as Playlist podem repetir  
uma “Cue region” qualquer número de vezes ou Loop Play pode repetir continuamente uma 
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selecção. 

 

MIDI 

MIDI  (Musical Instrument Digital Interface), é um standard usado para comunicar 
informação de um dispositivo de software ou hardware a outro. Esta informação pode ser uma 
configuração ou una nota, ou pode transmitir informação detalhada sobre tempo sons ou 
localização do dados. O Windows fornece um modo de transmissão de informação MIDI 
internamente nos programas, para dentro ou for a de um computador, dispositivos exteriores 
tais como teclados ou de saída como placas de som e outras interfaces MIDI. 

 

Mixdown 

Mixdown é um processo para combinar na saída todos os registo disponíveis ou seleccionados 
numa nova forma de onda estéreo. Quando se opera com as propriedades Mixdown, tais como 
Volume and Pan são reflectidos na forma de onda. O Mixdown é geralmente a ultima 
operação a fazer quando se termina uma sessão, ou pode ser usada para criar submixes, ou 
mixes de registos seleccionados( tais como batimentos) úteis para incluir no trabalho ou criar 
mixes alternativos.  

 

Mixing 

 

Mixing é o processo de combinar múltiplos registo de áudio para reprodução numa plataforma 
única. A saída é normalmente uma forma de onda stereo, podendo ser  reproduzida a 
informação num ou noutro canal. 

 

Mix Gauge 

O Mix Gauge (Medidor de mix) encontra-se debaixo do monitor Multitrack. É um indicador 
de quantidade de background mixing que o Cool Edit 2000 completou. Cada vez que alguma 
coisa muda numa sessão e altera o modo de reprodução a barra ficará vazia, e voltará a 
encher-se com o reprocessamento. O progresso desta barra para a direita mais completo está o 
mix da sessão. A barra Toam uma cor verde brilhante no final, não é necessário esperar pelo 
Mix Gauge para  ouvir uma sessão. 

 

Noise Gate 

Noise Gates são tipos especiais de Expanders que podem ser usados para reduzir ou eliminar 
ruído abaixo de um determinado limiar. Processa-se pela atenuação dos sinais abaixo desse 
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limiar. É muitas vezes usada para cortar o sinal durante uma pausa musical não passando 
ruído de fundo. Também pode ser usada para silenciar pausas no discurso. 

 

Noise, Brown 

Ruído castanho tem uma frequência espectral 1/f^2. O que significa que as frequências que 
compõem o ruído são predominantemente baixas frequências.  Assemelha-se ao ruído de 
trovões e quedas de água . Chama-se castanho porque, quando visualizado, a onda segue um 
movimento brauniano curvo. Quando visualizada esta forma de onda assemelha-se a uma 
montanha. O padrão é muito previsível. 

 

Noise, Pink 

Ruído Rosa é frequência espectral 1/f e é muito encontrado na natureza. É o ruído com mais 
natural de todos. Equalizando estes sons pode obter-se uma larga gama de sons. Ruído Rosa 
situa-se exactamente entre o ruído Castanho e o Branco. Não é aleatório nem previsível. 

 

Noise Shaping 

É um tipo especial de tratamento de oscilações que as desloca para frequência que não podem 
ser ouvidas. 

 

Nyquist Frequency 

A frquência Nyquist é 1/2 da frequência de amostragem (22,050kHz para 44,100kHz áudio). 
Esta frequência refere a mais alta frequência reproduzível para essa taxa. Assim para 
reproduzir um sinal com 11 kHz, necessita-se de seleccionar uma frequência de amostragem 
de pelo menos 22kHz. Frequências gravadas que excedam I limite Nyquist podem produzir 
efeitos de aliasing. É preferível gravar a altas frequências e reproduzir a baixas se necessário. 

 

PCM 

Pulse Code Modulation (PCM) é o método standard para codificação digital de áudio. É o 
formato básico digital não comprimido. 

 

Peak Files 

Peak Files são pequenos ficheiros de extensão .pk que possibilitam ao Cool Edit 2000 ler, 
guardar e redesenhar ficheiros de áudio mais rapidamente. Podem ser apagados ou desligar a 
sua utilização em Options/Settings/System, sem eles os maiores ficheiros de áudio levarão 
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muito tempo a ler. 

 

Play List 

Play List é um conjunto de Cue List que podem ser reproduzidas numa determinada ordem, 
em loop ou um determinado numero de vezes de forma não destrutiva. As Play List podem 
incluir até 64 entradas ao mesmo tempo. O Cool Edit 2000 guarda as Play List no cabeçalho 
do formato .WAV. 

 

Preset 

A maior parte das funções no Cool Edit 2000 suporta presets. Preset é um grupo de 
configurações de uma função guardada num nome particular para utilização futura. 

 

Punch In 

Punch In é um método de  gravação para inserir numa região de um ficheiro de som uma parte 
de outro. Punching é usado para substituir uma secção de um ficheiro de áudio. Punch In está 
disponível no monitor multitrack. 

 

RealAudio 

RealAudio é formato comprimido para uso na transmissão via internet em tempo real. Os 
ficheiros RealAudio podem ser codificados usando diferentes algoritmos. Cada algoritmo é 
optimizado para um tipo particular de áudio e velocidade de ligação. Pode ser gravado em 8- 
ou 16-bit, mono ou stereo. 

 

S/N Ratio 

Signal-to-Noise Ratio (S/N Ration) é o rácio entre o ruído de fundo e o sinal. 

 

Sample 

 

Na digitalização, o sinal não é capturado de forma contínua. Para digitalizar um som, um 
número de amostras é recolhido cada segundo (taxa), e é mudado para uma representação 
numérica. Uma amostra é a quantificação de um ponto da onda. 

 

Sample Rate 
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A frequência de amostragem determina o número de vezes por Segundo que são recolhidas 
amostras de uma onda. Altas taxas de amostragem produzem ficheiros maiores e com maior 
qualidade de som. Frequências até 1/2 da taxa de amostragem podem ser reproduzidas com 
qualidade, assim para frequências de 10Khz, a taxa de amostragem deve ser  20Khz. 

8,000 Hz Qualidade telefónica    

11,025 Hz  Qualidade AM rádio 

16,000 Hz  Compromisso entre AM e FM 

22,050 Hz  Qualidade FM  

32,075 Hz  Melhor que FM 

44,100 Hz  Qualidade CD 

48,000 Hz  Qualidade DAT  

 

Session 

Uma sessão é em Cool Edit 2000  um projecto multitrack. Actualmente pode mesmo 
referência um projecto. Uma sessão é guardada num ficheiro no disco rígido com a extensão 
.SES, e contém todos os detalhes do projecto. Os ficheiros de sessão não guardam os ficheiros 
de som mas sim um ponteiro para eles, indicando ao Cool Edit 2000  onde os pode encontrar. 

 

SMPTE Time Code 

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) é uma referência temporal 
usada para sincronizar dois dispositivos. O tempo SMPTE esta dividido em horas, minutes, 
segundos  e frames. 

 

Time Display Fields 

Estes campos estão colocados abaixo da janela de edição, mostram o tempo inicial o final e o 
tamanho da informação, a relação com a parte visível e a parte seleccionada. 

 

Time Ruler 

Encontra-se ao longo da parte de baixo da janela de edição e mostra a posição temporal do 
instante que está a ser editado. O formato do tempo pode ser determinado em /View/Display. 

 

Track 
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Tracks são em Cool Edit 2000 janelas de áudio colocadas numa sessão. Um track pode conter 
um ou mais blocos, e pode ser configurado com o seu próprio volume, pan, nome, e 
configurações de entrada saída. São utilizados pela janela de edição Multitrack. 

 

u-Law 

u-Law (or CCITT standard G.711) é um método de compressão de áudio standard para 
aplicações telefónicas. u-Law é parecido com o A-Law. Este formato de codificação 
comprime  original 16-bit para 8 bits (num rácio de 2:1). Os ficheiros, u-Law tem um maior 
rácio s/n que os 8-bit PCM, mas a custo de uma distorção maior que o original 16-bit. A 
qualidade é mais alta que a conseguida com o formato 4-bit ADPCM. Codificação e 
descodificação é bastante mais rápida e genericamente suportado.  

 

Wave File 

Um ficheiro wave é tipicamente um ficheiro de áudio. Exemplo os formatos  Windows PCM 
(.wav) e Next/Sun format (.au). 

 

Waveform 

O termo Waveform  é usado para descrever a representação visual de um sinal 
(amplitude/tempo) mostrado pelo Cool Edit 2000. 

 

Zero Crossing 

O local onde uma waveform atravessa o zero, permite seleccionar o ponto de passagem por 
zero de modo a permitir a concatenação de sons, evitando introduzir os clicks. 
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10. Referências 

http://www.syntrillium.com/cooledit/ 2000/01/15 

http://www.pixelite.com/windaw/cooledit/wwwboard.html 

 


