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ABSTRACT 
The article examines the main features of the tools of the latest series of the program 

Cakewalk Sonar – X3, in the recording, processing and storage of digital audio. Reveal the main 

user interface elements Skylight User Interface as an important condition, as a first step in the 

detection and use of technology for the realization of digital arrangement through audio project. 

Citing its importance to optimize the educational process in the course "Audio and MIDI-
technology in music," the formation of digital competence and overall construction of the future 

music educator. 
Key words: digital arrangement, audio-project, digital competence, music teacher, interface 

Cakewalk Sonar X3 

 

Работата над аудио-проект в SONAR е свързана на първо място с познаването на 

възможностите на инструментариума на програмата в областта на записа, обработката и 

съхраняването на цифрово аудио.  

Новото поколение Sonar X-серия се различава от предхождащите го версии на първо място по 

потребителския си интерфейс, наречен от своите създатели Skylight User Interface. Разработчиците на 

този интерфейс твърдят, че с него се избягва постоянното разбъркване и преоразмеряване на много 

плаващи прозорци, което затруднява работата на потребителя. Skylight-интерфейсът въвежда 

работно пространство от ново поколение, даващo възможност за работа в един главен прозорец, 

побиращ цялата необходима информация, разпределена в нова степен на простота и елементарно 

оформление. На Фигура 1 е показан интерфейсът на Sonar X3. 

 
Фигура №1. Интерфейс на Cakewalk Sonar X3 
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На първия ред на Главния прозорец, като при всяка програма под платформа Widows, е 

разположено главното меню.  

На втория ред под формата на бутони, групирани в специализирани модули, са 

поместени важните команди за работа с програмата. На Фигура №2 е показан Tools Module, с 

помощта на който се извършват командите Snap, селектиране (Select), преместване (Move), 

редактиране (Edit), изготвяне (Draw), изтриване (Erase). Всяка команда е прикачена към 

бутон със съответен символ и под всеки бутон е изписана съответната команда. 

 
Фигура №2. Tools Module 

 

Друг важен модул е транспортният модул Transport Module (Фигура №3). В лявата му 

част са разположени бутоните-команди за просвирване, стоп, връщане назад, превъртане 

напред, запис, връщане в начална изходна точка и преместване в края. Всички тези бутони са 

взаимствани асоциативно от бутоните на стандартен плейър за просвирване на аудио или 

видео информация. 

В дясната част на модула е разположен дисплей, който показва просвирването в реално 

време и може да се предифинира по време, в зависимост от нуждите на потребителя. В 

долната част на дисплея са разположени индикатори, показващи Simple rate и Bit depth, 

темпо и размер. 

 
Фигура №3. Транспортен модул 

 

Модулът Screensets е предназначен за предефиниране на информацията на екрана в 

зависимост от нуждите на конкретната ситуация (Фигура №4). 

 
Фигура №4. Модул Screensets 

 

С помощта на бутони (позиции) от 1 до 10 могат да се появят различни части от 

интерфейса. Например, при включен бутон 1 (позиция 1) е показана графично информация в 

най-общ вид, свързана с броя и вида тракове (1); миксер конзола (2); инспектор конзола (3); 

браузър конзола (4) – Фигура №5.  
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Фигура №5. Изглед при позиция 1 на Screensets 

 

При включване на бутон 5 (позиция 5) на екрана се появява само конзола Миксер, с 

всичките й възможности в подробности за редактиране на аудио и MIDI-информация 

(Фигура №6). 

 
Фигура №6. Изглед при позиция 5 на Screensets 

 

В тази позиция интерфейсът е разработен по асоциация със смесителен пулт от ново 

поколение, като всеки трак е представен във вид на вход на смесителен пулт със съответните 

възможности за обработка на сигнал. Отдолу на горе всеки трак съдържа: 

1. Номер и име на трак;  

2. Падащи прозорци за избор на вход и изход;  

3. Плъзгач за усилване и намаляване на нивото на сигнала (Volume Fade);  

4. Бутони за изключване  на звука (Mute), за звучене само на този трак (solo), за 

записване на аудио в трака (Record);  

5. Смяна от режим стерео в режим моно, промяна на фазата; 
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6.  Модул за ефекти – с бутони за ниво и панорама на ефекта и за избор на шина, 

превключвател за избор на позиция преди (pre) или след (post) сигнала, бутон за изпращане 

на сигнал (send);  

7. Fx поле за зареждане на аудио ефекти;  

8. Поле на параметричен трак еквалайзер, над което се намират бутони за поставяне 

на сигнала преди или след ефектите в полето Fx;  

9. Падащ прозорец за използване на готови модели за амплитудно-честотна 

обработка;  

10. Бутон за включване на ProChannel режим; 

11. Въртящ се бутон на команда gain.  

 
Фигура №7. Изглед на трак в конзола Миксер с показване на ProChanel Tools 

 

Когато се работи с аудио-информация, инспектор конзолата улеснява много работата 

на потребителя. Обикновено се намира в лявата част на Skylight прозореца (Фигура №5). Тя 

работи в три режима: Clip, Track и ProChannel, като най-използваем в работата с аудио-

информация е последният. Чрез него могат да се извършват амплитудно-честотни редакции, 

посредством новото поколение компресори и еквалайзери, вградени в инспектор конзолата. 

По-важните модули на ProChannel са показани на Фигура №7. Освен тях съществуват и 

допълнителни модули, които могат да се зареждат в инспектор конзолата. Чрез тях е 

възможно да се добавят: уплътняване на сигнала – tube module; добавяне на среда на звучене 

или реверберация; емулиране на сигнал и др. (Фигура №8). 
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Фигура №8.  Добавяне на допълнителни модули в инспектор конзолата 

 

Модулите се добавят с десен клик от контекстно меню Insert  module/… Тези модули са 

специализирани за отделен трак или шина. 

В прозореца Skylight има още един модул, който играе важна роля при създаване на 

аудио-проекти – конзолата на обновения браузър, от който потребителя има много лесен 

достъп до: редица функции, свързани с plug-ins програмите – аудио и MIDI-ефекти, 

софтуерни синтезатори и техните огромни библиотеки с пачове; библиотеки и архиви със 

семпли и лупове, които се използват в луп-базирани композиции (Фигура №10). 

 
Фигура №9. Конзола браузър в прозорец Skylight 

 

С едно просто движение на мишката – ляв клик и влачене, потребителят може да 

пренесе информация от браузъра, свързана както с добавяне на софтуерен синтезатор, така и 

с добавяне на семпли и лупове в определен аудио-трак. 

Описаното до тук в никакъв случай не изчерпва възможностите за работа както с аудио, 

така и с MIDI-проекти на новия SONAR X3. В това изложение е представена и описана онази 

част от инструментариума му, която се използва за работа над аудио-проекти. Познаването 

на този нов Skylight-интерфейс е основна предпоставка за оптимизиране на процеса за 

създаване на музика, в частност – създаване на дигитален аранжимент, като част от 

дисциплината „Аудио и MIDI-технологии в музиката“. Втора стъпка за успешност при 

творческата дейност дигитален аранжимент е аргументирането и използването на 

специфична технология за работа над аудио-проект, каквато липсва до този момент. 

Създаването и използването й в образователния процес  при създаване на дигитални 

аранжименти със средствата на инструментариума на Cakewalk SONAR е предпоставка за 

формирането на дигитална компетентност и за цялостното изграждане на бъдещия 

музикален педагог. 


