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TELA INICIAL (IOS11 E SUPERIORES*)

1. Novo - Começe uma partitura nova em branco ou a partir de um Modelo. O documento é criado 
e salvo no local, na pasta que estiver visível no momento (ver 2) 
 
2. Escolha o local - Escolha de onde deseja criar/abrir seus documentos com o navegador do iOS 
(iOS 11 e superiores*). A pasta padrão é a pasta do Notion no seu dispositivo, mas você pode ati-
var diversos serviços em nuvem através do app Apple Arquivos, como o iCloud, Dropbox, OneDri-
ve e Google Drive. Você também pode conectar um drive externo e transferir de/para o dispositivo 
através de um kit de conexão de Câmera Apple. 

3. Funções procurar e ordenar - Exibir como Lista ou Ladrilhado e Criar Nova Pasta

4. Exibir arquivos abertos recentemente

5. Pressione e segure para opções do documento - copiar, duplicar, renomear, mover para 
outra pasta, adicionar etiquetas, visualizar informações e Compartilhar (como e-mail, via AirDrop, 
Skype, colaborar) - tudo através do próprio navegador 
*Para iOS9 e 10, um navegador de arquivos padrão é oferecido lhe dando acesso a arquivos no seu dispositivo ou no iCloud - Aperte nos ícones de 

pasta ou do iCloud respectivamente. Para excluir ou renomear arquivos no iOS9 e 10, pressione e segure no documento e solte para exibir o menu

1
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3

4

Imagens exibidas no ‘Modo Escuro’ - Vá em Device Settings>Display & Brightness para selecionar o modo.
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NOVA PARTITURA / NOVA A PARTIR DE MODELO

1. Insira um nome para seu documento - Esse também será o título da sua partitura por padrão. Você 
não precisa inserir um nome se n]ao deseja - Caso não queira, o nome padrão do documento e partitura 
será “Untitled +data”. Você pode alterar os títulos do arquivo e documento depois, independentemente, 
caso queira. 

E então...
2. Para uma partitura em branco, selecione ‘Choose Instruments’, antes de pressionar em Continue. 
Isso criará uma partitura em branco e abrirá o diálogo de Configurações da Partitura, onde você pode 
escolher seus instrumentos (veja página 5)
2a. Para abrir uma página básica rapidamente, selecione ‘Treble Staff’, ‘Bass Staff’ ou ‘Leadsheet’ 
antes de pressionar Continue. (Você pode voltar às Configurações da partitura mais tarde se quiser adi-
cionar outros instrumentos)
2b. Para um Modelo, pressione em algum que deseja utilizar antes de pressionar Continue. Seus Mode-
los personalizados de usuário aparecerão aqui também).  
3. Continue. Pressione a palavra ‘Continue’ ou aperte Enter no teclado suspenso
 
(para iOS9 e 10, um ícone de pasta adicional está incluso próximo a ‘Continue’. Pressione-o para escolher onde o documento 
será criado e salvo, na pasta do Notion do dispositivo local ou na pasta do iCloud).

1
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CONFIGURAÇÃO DA PARTITURA

1

2

3

4

1. Seleção de Instrumento - Escolha um instrumento para adicionar à partitura pressionando o 
instrumento exibido. Os instrumentos que você possui e tem os sons no seu dispositivo são exibi-
dos em negrito. 
2. Edição de Instrumentos - Edite o(s) instrumento(s) na partitura; adicione, exclua e/ou mova o 
instrumento, compre ou baixe o som do instrumento. 
3. Configurações de Instrumento - Acesse as configurações de instrumentos individuais para 
renomear o instrumento bem como efetuar transposição e ter outras opções específicas. 
4. Categoria de Instrumento - Escolha a categoria do instrumento conforme mostrado na janela 
de seleção.
5. Adicionar múltiplos instrumentos - Pressione e segure um instrumento para exibir os botões 
mais e menos.

5
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CONFIGURAÇÕES DE INSTRUMENTO

1. Instrumento Selecionado - Exibe o instrumento sendo editado Pressione para alterar o instru-
mento selecionado.

2. Nome e Abreviação do Instrumento - Insira/Altere o nome e abreviação de seu instrumento 
aqui.

3. Seleção de Modo - Selecione para exibir notação, tablatura ou ambas na partitura.
 
4. Transposição - Selecione a transposição para o instrumento selecionado.
    Transposição de Símbolos de Acordes - Para transposição de instrumentos, isso deixará os 
símbolos de acordes transpostos ou em C.
 
5. Afinador de Cordas - Selecione a afinação desejada e o número de cordas (apenas guitarra e 
baixo).
 
6. Esconder instrumento - Esconde os instrumentos na partitura, mas ainda os reproduz.

1

4
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GERENCIADOR DE SONS

O Notion vem com samples de sons da Orquestra Sinfônica de Londres, especialmente gravados nos 
estúdios Abbey Road em Londres, bem como guitarras e baterias de artistas mundialmente renoma-
dos. Sua compra do Notion inclui uma ampla seleção de sons, que estão disponíveis para download 
através do Gerenciador de Sons. 

Você pode gerenciar quais sons estão em qual dispositivo a qualquer momento, de um piano Steinway 
até uma orquestra completa.  Suas partituras ainda irão ser reproduzidas, mesmo que você não tenha 
algum som no seu dispositivo - ocorre mudança automática para piano. Você pode trabalhar nas suas 
partituras enquanto baixa sons em segundo plano - o download só é suspenso se você fechar o pro-
grama.

1. Biblioteca - lista todos os sons disponíveis. Quaisquer compras que você fizer na Loja também 
aparecerão na biblioteca. Pressione o ícone de nuvem para manter localmente no seu dispositivo. 
Para remover, deslize o instrumento para a esquerda e pressione ‘Remove’.  Há pacotes de instru-
mentos no topo do menu para economizar tempo selecionando itens individuais. Os instrumentos 
escolhidos serão salvos no dispositivo, mesmo que o Notion seja atualizado (desde que você não 
remova o Notion antes ou restaure seu iPad)
 
2. Loja (Store) - Desbloqueie ou adquira sons adicionais. Se você fez log-out de sua Apple ID no 
dispositivo, precisará entrar novamente para visualizar os sons já adquiridos.  Pressione ‘Restore All 
Purchases’ para atualizar. Economize na compra de instrumentos individuais adquirindo os diversos 
pacotes do topo da lista.
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BARRA DE MENUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

iPad

iPhone / iPod Touch
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1 - Botão Documentos - Acesse a tela principal para criar novas partituras ou abrir as existentes.
 
2 - Configurações - Acesse: Alternar Visualização, Configurações de Impressão, Configurações de 
Visualização e Configurações da Partitura.  Você também pode acessar configurações de instrumento, 
títulos e outros itens da partitura como pausas de múltiplos compassos.
 
3 - Seus Sons - Gerencie a biblioteca de sons do seu dispositivo ou adquira instrumentos adicionais.
 
4 - Exportação - Selecione o formato de arquivo desejado (Arquivo Notion, PDF, Partes de PDF, Ex-
portar para SMP Press, MusicXML, WAV, MP3, AAC ou MIDI), e então poderá: 

Salvar no dispositivo ou iCloud - cria uma nova versão (equivalente ao “Salvar Como...”). Se você não 
deseja criar novas versões, permita o salvamento automático ao invés de utilizar o salvamento manual.  
E-mail - Você pode exportar através de e-mail desde que possua uma conta de e-mail configurada 
no dispositivo. (Se estiver enviando grandes arquivos de áudio, é melhor compartilhar via Dropbox ou 
iCloud e enviar o link via e-mail) 
Impressão - ver Impressão, página 41 
Enviar para...  - Exporte através do “Send To...” para compartilhar arquivos do Notion com outros pro-
grams no mesmo dispositivo ou pelo AirDrop da Apple para dispositivos próximos via Bluetooth. 
Salvar como Modelo (Save as Template) 
 
iTunes - você também pode conectar seu dispositivo ao computador e utilizar o iTunes para transferir 
arquivos de e para a pasta local do Notion no dispositivo. Selecione seu dispositivo no iTunes enquanto 
está conectado a um computador, selecione a aba Apps, navegue até a seção de compartilhamento e 
localize o Notion. Quaisquer arquivos salvos no dispositivo estarão visíveis na janela Documentos. 
 
5 - Ajuda -Acesse o Arquivo de Ajuda / Guia Rápido de Referência / Enviar Comentários e Problemas à 
PreSonus / Link para nosso site / número de versão atual do app.
 
6 - Retroceder - Retrocede ao ponto de início anterior com um toque. Retroceda ao início da partitura 
com dois toques. 
7 - Reproduzir/Pausar - Alterna entre reprodução e pausa da partitura. 
8 - Gravar - Pressione para ativar a gravação MIDI em tempo real e escolher as opções de gravação.
 
9 - Mixer/Instrumentos na tela/Entrada MIDI à mão* - Pressione e escolha entre piano/escala/pads 
de bateria para a entrada de notas, o mixer, ou esconda tudo para visualizar mais a partitura. Você 
também pode ativar a Entrada Passo a Passo com um instrumento MIDI aqui. 
Acesse a Escrita a Mão do Notion aqui também (Necessária aquisição através do app. *Somente iPad)
 
10 - Desfazer - Desfaz a ação anterior. 
11 - Refazer - Refaz a ação anterior.
 
12 - Voltar/Audição - Volte atrás a duração de uma nota. Esse botão também realiza a audição da 
nota para a qual você está navegando. 
13 - Avançar/Audição- Avance a duração de uma nota. Esse botão também realiza a audição da nota 
para a qual você está navegando. 
 
14 - Mostrar/Esconder Barra lateral (somente iPhone) - você pode deslizarpara dentro a partir da 
esquerda em qualquer lugar para exibir a barra lateral, ou pressionar este ícone.

BARRA DE MENUS
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ENTRADA DE NOTAS - USANDO A TELA DE TOQUE

Entrada de Notas - Usando a tela de Toque.

1. Selecione o ícone do dedo.

2. Selecione um valor de nota, de pausa, acidente ou nota graciosa.

3. Toque na tela onde deseja inserir o item da partitura.

4. Para maior precisão, mantenha o dedo pressionado e uma cruz aparece para posicionamen-
to preciso do item.

5. Use o dedo ou uma caneta stylus para mover o item da partitura selecionando e arrastando.

Também é possível dar dois toques para editar a maioria dos objetos da partitura, como ferma-
tas, cesuras, tenutos, repetições, marcadores de andamento, etc.
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MENU DE SELEÇÃO

Utilizando o Menu de Seleção -

Seja pressionando o ícone na paleta, com duplo toque em qualquer lugar da partitura ou se-
lecionando um item único da partitura você terá acesso às opções de seleção. Se você tem 
uma caneta Apple, também pode selecionar em laço - veja página 43. Aqui está a descrição 
de cada opção de seleção:

Cut (Cortar) - Corta a parte selecionada e a posiciona na área de transferência para cola-
gem. Esta opção remove as notas da partitura.

Copy (Copiar) - Copia a parte e a posiciona na área de transferência para colagem. 
 
Paste (Colar) - Cola a seleção da área de transferência na partitura.

Delete (Excluir) -Remove os itens e compasso(s) da partitura na área de seleção.

Clear (Limpar) -Limpa os itens da partitura na área de seleção.

Duplicate (Duplicar) - Duplica a seleção atual.

Select All (Selecionar Tudo) - Seleciona todos os compassos e instrumentos.

Select Part (Selecionar Parte) - Seleciona a parte atual na partitura toda.

More (Mais) - Selecione para exibir o menu de contexto (veja nas páginas seguintes sobre o 
conteúdo deste menu).

Usando o Menu de Pressionar e Segurar

Selecione um compasso, pressione e segure com o dedo para exibir este menu, com as se-
guintes opções:

Paste (Colar), Paste Special (inc. Paste into Voice x), (Colar Epecial e na Voz x), Make Pickup 
Bar (Criar Compasso de Preparação), Make Partial Bar (Criar Compasso Parcial), Make Re-
gular Bar (Criar Compaso Normal), e Insert Barlines (Inserir Barras de Compasso) 
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ENTRADA DE NOTA - INSTRUMENTOS 

1 - Modo Melodia/Acorde - Selecione para inserir notas no piano/escala/pads como melodia (uma 
nota por vez), ou como um acorde (múltiplas notas por vez). No iPhone ou iPod Touch este é um 
botão único de alternar.
 
2 - Edição/Audição - Selecione para inserir notas ou ouvi-las através dos instrumentos virtuais. 

3 - Seleção de Vozes - Selecione a voz que deseja utilizar na entrada de notas pelo pad de bate-
ria.
 

Insira notas tocando no piano/escala/pads. O teclado indica notas “fora de alcance”  para o instru-
mento selecionado deixando-as numa cor cinzenta.

Você também pode utilizar os instrumentos na tela para inserir notas em tempo real, seguindo o 
metrônomo. Escolha o instrumento que deseja utilizar (bateria/teclado/violão). Se você selecionar 
teclado ou violão, deslize o instrumento para a esquerda para certificar-se de que está na região 
desejada para gravação. Pressione o ícone de gravação, escolha as opções e então aperte em 
gravar.

1

2

3
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Entrada/Gravação MIDI 
 
Assim como nos instrumentos da tela, você pode gravar em tempo real e utilizar entrada passo a 
passo com um instrumento MIDI. O instrumento pode ser conectado ao iOS com produtos do tipo 
“kit de conexão de Câmera Apple”. Você também pode conectar dispositivos MIDI Bluetooth.
 
Entrada Passo a Passo com instrumento MIDI: 
Use seu dispositivo MIDI para inserir notas. Este processo é similar ao uso do teclado e escala 
interativos, mas agora podendo ser utilizado seu dispositivo MIDI externo selecionado. 
 
Certifique-se de selecionar a ferramenta de edição (mostrada em azul)

-Selecione a afinação no dispositivo MIDI, a nota deve aparecer na pauta.  
-Para alterar um valor rítmico ou inserir uma pausa, utilize a paleta. 
-Para avançar ou retroceder para outra nota, use as setas na parte inferior  
direita da tela. 
 
Gravação MIDI/Entrada MIDI em Tempo Real: 
Com a entrada em tempo real você insere a notação em um andamento constante. Além deste ser 
o método mais rápido para inserção de notas/acordes/pausas, também é o método preferido para 
quando se está incerto de quais valores queremos dar para cada nota individual (o Notion faz esse 
trabalho). 
 
Para passagens difíceis em que você prefere levar algum tempo para inserir notas e pausas, con-
sidere usar a entrada passo a passo ou use uma marcação de metrônomo que seja mais lenta do 
que a velocidade alvo.
 
O andamento que o Notion utiliza na captura de suas notas é aquele configurado na marcação de 
metrônomo mais próxima. Na ausência desta marcação, o programa utiliza uma velocidade padrão 
de 90. 

 
Para inserir toda ou apenas parte de sua partitura com a entrada em tempo real: 
 
Selecione a pauta do instrumento no local que deseja começar na partitura. 

Pressione o botão gravar no transporte. 

Ajuste as opções do diálogo de gravação (veja imagem abaixo) 

Pressione “Start Recording.” Aguarde a contagem de entrada apropriada e comece a tocar. 

Quando acabar, pressione o botão de pausa no transporte. 

Poderá ser necessária alguma “limpeza” em algumas notas e pausas. Adicione articulações e ou-
tros marcadores de partitura conforme necessário. Lembre-se de salvar seu arquivo de tempos em 
tempos. 
 

ENTRADA DE NOTAS - GRAVAÇÃO MIDI E PASSO A PASSO 
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ENTRADA DE NOTAS - GRAVAÇÃO MIDI/ENTRADA MIDI PASSO A PASSO (CONTINUAÇÃO)

  
    Start Recording – 
   Utilize para começar a gravar sua linha MIDI 

 Metronome – Se você deseja ouvir um 
    metrônomo durante a gravação
 
 Count In – Quantos compassos você deseja  
 para a contagem de entrada antes que a  
 gravação comece.
 
 Min duration -  
 Em alguns controladores, principalmente  
 guitarras MIDI, você pode acidentalmente  
 executar notas muito curtas que não  
 deseja inserir no Notion. Isso pode aconte- 
 cer devido a tocar sem querer na próxima  
 corda ou apenas colocar seu dedo no traste.  
 Para filtrar removendo essas notas, utilize  
 a configuração de duração mínima. Com  
 40ms selecionado, as notas mais curtas do  
 que 40ms serão ignoradas.

Chord looseness - 
Em acordes, as notas não costumam soar no exato momento. Isso é frequente em controladores 
MIDI de guitarra. Ao tocar, as notas das cordas mais graves ocorrem antes das notas das cordas 
mais agudas. Essa configuração ensina ao programa como essas notas devem ser tratadas para 
que soem como um acorde e não notas separadas. Utilize uma configuração baixa se estiver to-
cando notas individuais com precisão. Utilize uma configuração alta se estiver tocando acordes. 
 
Split point -  
Em uma parte de duas pautas, como muitas partes de piano, você pode desejar que as notas mais 
agudas fiquem na pauta de cima e as notas mais graves na pauta inferior. Esse ajuste controla 
o ponto de divisão das notas da pauta inferior e superior. Em uma parte com apenas uma pauta, 
essa configuração não tem efeito. 

Tuplets (Tercinas) - 
Para que o programa escreva ritmos com tercinas e outras notações mais complicadas como 5:4. 
Com essa opção desligada, os ritmos serão de notas regulares e pontuadas somente.
 
Multi-voice - 
Se você está tocando em uma parte que possui duas linhas musicais diferentes com seus próprios 
ritmos, ative esta opção. Com esta opção desligada, apenas uma linha será inserida. 

Multi-channel guitar - 
Se você está tocando com um controlador de guitarra MIDI, essa opção é recomendada. Guitarras 
MIDI enviam as notas de cada corda em um canal MIDI diferente e o programa utiliza essa infor-
mação para inserir as notas na corda correta de uma tablatura. (Se não estiver usando uma guitar-
ra MIDI, mantenha esta opção desligada). 
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MENU DE CONTEXTO 

O menu de contexto é acessado pressionando o botão “more” (mais +) no menu de seleção.

Menu de Contexto - Ferramentas
 
Transpose - Transpôr a seleção
 
Fill with Rests - Preencher seleção com pausas
 
Clear Special - Limpar itens especiais na seleção 
(Veja no menu abaixo as opções de Clear Special)
 
Tweak dynamics - Alterar força de reprodução da dinâmica
 
Swap voices - Trocar vozes na seleção
 
Reset Tab Numbers - Reiniciar números da tablatura às confi-
gurações padrão na seleção
 
Clear Recorded Velocities - Limpa a intensidade (velocity) 
gravada.
 
Quantize to Notation -Reinicia as durações rítmicas de sua 
performance gravada 

Hide / Show Resting Staves - Selecione para esconder 
pautas em pausa da partitura. Isto é útil em grandes partituras 
com partes que possuem amplas sessões de pausas enquanto 
outras estão executando no momento. Se desejar, você pode 
esconder ou mostrar por sistema (exibir todos os instrumentos 
na primeira página e esconder aqueles em pausa a partir a 
segunda página, por exemplo)

Menu Clear Special

Se deseja manter notas, pausas e acordes, mas excluir 
apenas certas marcações da partitura (como marcas de 
articulação e de andamento), este menu pode lhe economizar 
tempo. Você especifica exatamente o que deseja remover e o 
Notion deixa tudo o que não estiver na lista intacto.
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MENU DE CONTEXTO - (CONTINUAÇÃO)

Notas
 
Stem Up - Altera a direção da haste para cima na sele-
ção
Stem Down - Altera a dirção da haste para baixo na 
seleção
Default Stem Direction - Altera a direção da haste para 
o padrão na seleção
Hide Stem - Esconde a haste da nota (Use com barras 
de ritmo para barras sem hastes)
Unhide stem - Exibe as hastes das notas que estiverem 
escondidas
Articulation Above - Força articulação para cima da 
nota
Articulation Below - Força articulação para baixo da 
nota
Default Articulation Side - Posicionamento padrão da 
articulação 
Show as Rhythm Slash - Exibe a seleção como barras 
de ritmo 
Show as Cues - Exibe a seleção como guias
Set at Tacet - Ajusta seleção como silenciando
Double at Interval - Dobra a seleção em intervalos de 
uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima ou 
oitava.

Tuplets (Tercinas)

Make Tuplet - Cria tercina com a seleção
Custom Tuplet - Cria tercina personalizada com a seleção 
(veja menu abaixo)
Remove Tuplet - Remove as tercinas da seleção

Menu Custom Tuplet
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MENU DE CONTEXTO - (CONTINUAÇÃO)

Rests (Pausas)

Hide Rests - Esconde as pausas na seleção
Unhide Rests - Exibe as pausas escondidas na seleção

Attachments (Anexos)
(Anexos como marcadores de dinâmica ou texto podem 
ser movidos para baixo ou acima da pauta aqui)

Show Above/Below Auto - Exibe anexos na posição 
padrão
Show Above - Exibe anexos acima da pauta
Show Below - Exibe anexos abaixo da pauta
Hide - Esconde os anexos na seleção
Unhide- Exibe os anexos na seleção

Select Special / Paste Special (Selecionar e Colar 
Especial)

Vozes, letras ou acordes podem ser selecionados, co-
piados e então coladosem vozes individuais conforme 
desejado.

Para realizar uma colagem especial em Vozes sem 
substituir as notas existentes, pressione e segure no 
ponto de inserção para abrir o menu Paste Special.  
(Se você der um toque duplo, substituirá toda a sele-
ção)
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MENU DE CONTEXTO - (CONTINUAÇÃO)

Staff Groups (Grupos de Pautas)

Make Brace Group - Cria grupo em chaves da seleção
Make Bracket Group - Cria grupo em colchetes da seleção
Make Barline Group - Cria grupo em barras de compasso 
da seleção
Make Tempo Group - Cria grupo de andamento da seleção
Remove from Brace Group - Remove a seleção do grupo 
em chaves
Remove from Bracket Group - Remove a seleção do gru-
po em colchetes
Remove from Barline Group - Remove a seleção do grupo 
em barras de compasso
Remove from Tempo Group - Remove a seleção do grupo 
de andamento

Ferramentas do Compasso (Measure) Atual

Always Show Measure Number - Exibe número do 
compasso acima deste
Never Show Measure Number - esconde o número do 
compasso
No Forced Break - cancela pausa do sistema
Force New System - inicia novo sistema a partir do 
compasso atual
Force New Page - começa uma nova página do com-
passo atual
Link to Next Measure - mantém o compasso atual no 
mesmo sistema que o compasso seguinte
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TRANSPOSIÇÂO

Selecione a parte da partitura que deseja transpôr dando um toque duplo na partitura e arras-
tando para selecionar a área. Selecione a aba “More” (mais) no menu de contexto e selecione 
Transpose no menu “Tools” (ferramentas).

Escolha as opções desejadas para a transposição e pressione o botão “Transpose”. 
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SWING

Um dos recursos mais inovadores do Notion é uma cadência de swing que você pode ouvir na reprodução. 
Você pode ajustar este recurso desde sutil até bastante perceptível. Você pode inserir este recurso em 
diversos locais da partitura usando dois componentes: um marcador para iniciar o swing e um marcador 
para encerra-lo. NOTA: O swing não afeta a reprodução de tercinas.

Posicione o cursor na partitura onde deseja iniciar a função Swing. Selecione “Swing/Straight” na paleta. 
Neste ponto, o medidor/gráfico do Swing é exibido (veja abaixo) onde você pode selecionar straight (reto), 
swing colcheia (8th) ou semicolcheia (16th), pauta única ou toda a partitura, e a quantidade.

Após selecionar a quantidade, pressione “ok” e você retorna à partitura com o “Swing” no local do cursor. O 
controle de Swing é ajustado em um padrão de 40, one 0 equivale a pouquíssimo swing e 100 à quantidade 
mais perceptível. Se você quiser voltar ao valor padrão basta pressionar o botão “reset” no gráfico e o 
controle deslizante retornará a 40.

Se você desejar editar o controle de Swing após a inserção na partitura basta dar um toque duplo na 
palavra “Swing” da partitura e as configurações reaparecerão na tela.
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1 - Luz de Clipagem - Se acende caso ocorra clipagem no nível do instrumento.
 
2 - Medidor - Medidor de nível da saída de áudio em instrumentos individuais.
 
3 - Fader - Controla o nível de volume dos instrumentos individuais.
 
4 - Medidores de Nível - Nível de decibéis correspondente ao Medidor.
 
5 - Botão fx - Ativa efeito para qualquer canal (o canal master permite o uso de reverb).
 
6 - Potenciômetro fx - Altera a quantidade de efeito no canal selecionado.
 
7 - Solo - Põe a pista em Solo.

8 - Mute - Silencia a referida pista.
 
9 - Pan - Determina o posicionamento (esquerda/direita) do instrumento na sua mixagem.

MIXER

1

2

3

4

5

7

6

9

8
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PALETA - PALETA PRINCIPAL

1 - Ferramenta Entrada com Dedo - Utilize para adicionar notas e pausas.

2 - Ferramenta Borracha - Utilize para excluir a seleção atual na sua partitura.

3 - Ferramenta Seleção - Use para selecionar seções da partitura para edição/copiar/colar ou 
adicionar técnicas no(s) instrumento(s) selecionado(s). Também altera enarmonicamente uma 
seleção de notas.

4. Paleta de Acesso Rápido - Uma seleção dos itens mais utilizados da paleta (somente iPad).

5 - Seleção de Nota/Pausa - Escolha a duração de sua nota/pausa para inserção. (Separado no 
iPhone para acesso mais rápido)

6 - Acidentes - Selecione acidentes para a partitura. A ferramenta enarmônica também é encon-
trada aqui.

7 - Articulações - Selecione articulações para a partitura.

8 - Dinâmica - Selecione dinâmicas para a partitura.

9 - Seleção Alt. de Cabeças de Nota - Selecione cabeças de nota alternativas para a partitura. 

10 - Técnicas de Instrumentos na Partitura 1 - Arpejos, direção do Arco/Acorde, Glissando, Por-
tamento e Trilos.

11 - C7 - Insira gráficos ou diagramas de acordes. Para inserir, posicione o cursor na batida onde 
deseja que o símbolo seja posicionado. Selecione o tipo ou diagrama de acorde desejado e sele-
cione OK. Para mais de um acorde por compasso, insira notas ou pausas na pauta associada com 
os acordes, isso lhe permite atribuir a batida correta no compasso para que o acorde apareça.

12 - Técnicas de Instrumentos na Partitura 2 - Fórmula de Compasso, Claves e outros marca-
dores.

13 - Barras de Compasso e Repetições - Insira barras de compasso e repetições.

14 - Técnicas do Instrumento Selecionado - Escolha para inserir técnicas do instrumento sele-
cionado.

15 - Texto/Letras - Inserção de texto ou letras. Para inserir letras posicione o cursor na batida 
onde as letras irão 
começar. Selecione Lyric (1) para a primeira estrofe, Lyric (2) para a segunda, etc... Uma caixa de 
texto da letra irá aparecer. Comece a digitar a letra, utilize o espaço para ir à próxima batida.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



23

PALETA - FERRAMENTA DE SELEÇÃO

1. Mudança enarmônica- altera enarmonicamente uma seleção de notas

2. Legato - Legato em múltiplas notas.

3. Crescendo - Insira para crescendo.

4. Diminuendo - Insira para diminuendo.

5. Ritardando - Insira para ritardando. *

6. Palm Mute - Selecione notas para aplicar palm mute.

7. Let Ring (deixar soar) - Selecione notas para aplicar a função e deixar soar.

8. Slap - Selecione notas para aplicar a técnica de Slap.
 
9. Trill - Insira um Trilo.
 
10. Hairpin (crescendo) - Insira para crescendo.

11. Hairpin (diminuendo) - Insira para diminuendo.

12. Accelerando - Insira para accelerando. *
 
13. 8va - Insira para tocar notas uma oitava acima do escrito.
 
14. 8vb - Insira para tocar notas uma oitava abaixo do escrito.
 
15. 15ma - Insira para tocar notas duas oitavas acima do escrito.
 
16. 15mb - Insira para tocar notas duas oitavas abaixo do escrito. 

* Quando inserir Rit. ou Accel. um “a tempo” é inserido automaticamente. Você pode dar um duplo 
toque no “a tempo” e alterar para outro andamento.

1 2 3 4 5 6 7

169 10 11 12 13 14 15

8
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PALETA - PALETA DE ACESSO RÁPIDO (SOMENTE IPAD)

Durações

1. Nota Semibreve/Pausa Semibreve
 
2. Nota Mínima/Pausa Mínima

3. Nota Semínima/Pausa Semínima
 
4. Nota Colcheia/Pausa Colcheia
 
5. Nota Semicolcheia/Pausa Semicolcheia
 
6. Colchete - Para produzir uma tercina.
 
7. Ligadura - Insira uma ligadura entre notas.

8. Ponto - Adiciona um ponto a qualquer nota (exemplo: nota mínima pontuada)

9. Fermata - Insira na partitura e dê um toque duplo para editar a duração de reprodução

Acidentes

10. Natural

11. Ferramenta de enarmonia

12. Sustenido 

13. Bemol

Articulações

14. Acento

15. Legato

16. Fortepiano

17. Staccato

18. Tenuto

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12

14 15 16

19. Sforzando

Dinâmica

20 Forte

21 Mezzo-forte

22 Piano

23 Mezzo-piano

Obs.: 
A paleta de acesso rápido não está disponível quando as pa-
letas de técnica de violão/guitarra estiverem visíveis

13 17 18 19

20 21

22 23
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PALETA -- SELEÇÃO DE NOTA/PAUSA

1. Nota Dupla Semibreve/Pausa Dupla Semibreve

2. Nota Semibreve/Pausa Semibreve
 
3. Nota Mínima/Pausa Mínima

4. Nota Semínima/Pausa Semínima
 
5. Nota Colcheia/Pausa Colcheia
 
6. Nota Semicolcheia/Pausa Semicolcheia
 
7. Nota Fusa/Pausa Fusa
 
8. Nota Semifusa/Pausa Semifusa

9. Multivoz (nota acima) - Utilize para inserir uma opção de nota “haste acima” acima de outra 
nota.
 
10. Multivoz (nota abaixo - Utilize para inserir uma opção de nota “haste abaixo” abaixo de outra 
nota.

11. Ligadura - Insira uma ligadura entre notas.
 
12. Ponto - Adiciona um ponto a qualquer nota (exemplo: nota mínima pontuada)
 
13. Duplo Ponto - Adiciona um ponto duplo a qualquer nota (exemplo: Nota mínima com ponto 
duplo).
 
14. Colchete - Para produzir uma tercina.
 
15. Colchete - Para produzir tercinas e outras opções.

Obs.: No iPhone, as notas estão em uma paleta separada das pausas, para aumentar a velo-
cidade de seleção em uma tela menor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15
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PALETA - SELEÇÃO ALTERNATIVA DE CABEÇA DE NOTA

1. Nota Graciosa (colcheia) - Insira uma nota graciosa no valor rítmico de uma nota colcheia.

2. Nota Graciosa (semicolcheia) - Insira uma nota graciosa no valor rítmico de uma nota semicolcheia.
 
3. Cabeça de nota Padrão
 
4. Cabeça de nota X
 
5. Cabeça de nota Triângulo
 
6. Cabeça de nota Cortada
 
7. Cabeça de nota Círculo X
 
8. Cabeças de nota Diamante

9. Cabeça de nota Fantasma

10. Barra de ritmo sem haste
 
11. Tremolo de Barras (/)
 
12. Tremolo de Barras (//)
 
13. Tremolo de Barras (///)

14. Tremolo em Dedilho (/)
 
15. Tremolo em Dedilho (//)
 
16. Tremolo em Dedilho (///)

17. Ferramenta de União

18. Ferramenta Cross-staff (cruza pautas)- selecione uma região ou uma cabeça de nota individual, 
toque para unir através de um sistema

19. Barra de ritmo com haste 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17

10

18 19
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PALETA - ACIDENTES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Ferramenta de enarmonia- selecione a nota e toque para alterar. De um Gb para um F#, por 
exemplo.

2. Duplo Sustenido 
 
3. Duplo Bemol
 
4. Sustenido
 
5. Bemol
 
6. Natural
 
7. Natural Elevado
 
8. Natural Diminuído
 
9. Sustenido Elevado
 
10. Sustenido Diminuído
 
11. Bemol Elevado
 
12. Bemol Diminuído

12
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PALETA - ARTICULAÇÕES

1. Legato- Pressione o ícone, toque na nota inicial, toque na nota final.

2. Forte-piano

3. Fortissimo-piano

4. Forzando

5. Fortissimo Forzando

6. Sforzando-forte

7. Sforzando-fortissimo

8. Sforzato-forte

9. Sforzato-fortissimo

10. Sforzando-piano

11. Sforzando-forte-piano

12. Semi-Staccato 

13. Staccato

14. Staccatissimo

15. Mezzo staccato

16. Acento

17. Acento com Staccato

18. Acento com Semi-Staccato

19. Acento com Staccatissimo

20. Acento forte

21. Acento forte com Staccato

22. Acento forte com Semi-Staccato

23. Acento forte com Staccatissimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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PALETA - DINÂMICA

1. Pianissississimo
 
2. Pianississimo
 
3. Pianissimo

4. Piano
 
5. Mezzo-Piano
 
6. Mezzo-Forte
 
7. Forte
 
8. Fortissimo
 
9. Fortississimo
 
10. Fortissississimo 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PALETA - TÉCNICAS DE PARTITURA DE INSTRUMENTOS 

1. Arpejo 
 
2. Arpejo Acima
 
3. Arpejo Abaixo
 
4. Arco Acima
 
5. Arco Abaixo
 
6. Aberto (Harmônico)
 
7. Fechado

8. Marcador de Pedal (Abaixo)

9. Marcador de Pedal (Acima)
 
10. Glissando
 
11. Portamento
 
12. Trilo
 
13. Trilo Sustenido
 
14. Trilo Natural
 
15. Trilo Bemol

16 - 21. Marcadores de Dedo (T é para “polegar”) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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PALETA - BIBLIOTECA DE ACORDES

1. Selecione o acorde desejado;
 
2. Selecione maior ou menor, 7ª, etc... 

3. Selecione se haverá uma nota no baixo que não seja a raiz do acorde, ou se deseja diversas 
extensões de acorde. 
 

4. Selecione utilizar um diagrama de acorde ao invés de letras. 

5. Pressione “Enter” para inserir o acorde. 

6. Utilize as setas para navegar no posicionamento do acorde ou para inserir outro acorde.

Obs.: No iPhone você pode utilizar o seletor para escolher e inserir um símbolo de acorde - os 
diagramas de acorde estão disponíveis no iPad e no Notion para computador de mesa     

Para ukulele, abra a biblioteca de acordes e pressione numa pauta de ukulele para exibir os dia-
gramas de uma afinação padrão de ukulele ao invés de guitarra/violão
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PALETA - LINHAS DE COMPASSO E OUTROS MARCADORES DE NAVEGAÇÃO

1. Barra de compasso normal / Adicionar compasso à partitura
 
2. Barra de Compasso Dupla
 
3. Barra de Compasso Final
 
4. Repetir Final

5. D.S. al Fine

6. D.S. al Coda

7. Segno

8. Para Coda

9. Fine

10. Barra de Compasso inicial da Repetição

11. Barra de Compasso final da Repetição

12. Repete Barra Anterior
 
13. Repete 2 Barras Anteriores
 
14. D.C. al Fine
 
15. D.C. al Coda

16. Coda

17. Corte Inicial Manual

18. Corte Final Manual
 
 

1 2 3 4 5 6

10

7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 18
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PALETA - TÉCNICAS DE PARTITURA DE INSTRUMENTOS 2

Insira a marcação na partitura e dê um toque duplo para editar

1. Armadura de Clave (dê um toque duplo no marcador inserido para exibir/esconder qualquer 
final de cortesia do sistema)
 
2. Fórmula de Compasso (dê um toque duplo no marcador inserido para exibir/esconder qualquer 
final de cortesia do sistema)
 
3. Marcador de Metrônomo

4. Swing/Reto
 
5. Fermata

6. Adicionar cesura
 
7. Tenuto
 
8. Marcador de Respiração

9. Marcador de ensaio

10. Clave de Sol
 
11. Clave de Fá
 
12. Clave de Dó
 
13. Clave de Dó Tenor

14. Clave de Sol 8va

15. Clave de Sol 15ma

16. Clave de Sol 8vb

17. Clave de Fá 8vb
 
18. Clave de Percussão
 
19. Clave de Bloco

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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PALETA - TÉCNICAS DO INSTRUMENTO SELECIONADO - CORDAS

1. Harmônico Aberto

2. Pizzicato de Bartok

3. Laissez vibrer (deixar vibrar)

4. Tremolo

5. Con Sordino - Tocado com surdina

6. Senza Sordino -  Sem surdina

7. Com surdina

8. Arco - Curvado 

9. Pizzicato - Instrumento é tocado com os dedos

10. Col Legno

11. Sul Ponticello

12. Normale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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PALETA - TÉCNICAS DO INSTRUMENTO SELECIONADO - SOPRO MADEIRA

1. Vibrato

2. Não-Vibrato

3. Fluttertongue (Língua flutuante, trêmula)

4. Normale

1 2 3 4

PALETA - TÉCNICAS DO INSTRUMENTO SELECIONADO - METAIS

1. Aberto

2. Surdina Reta

(3. Corneta - Parada)

4. Fluttertongue (Língua flutuante, trêmula)

5. Normale

1 2 4 5
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PALETA - TÉCNICAS DO INSTRUMENTO SELECIONADO - GUITARRA/VIOLÃO 1

1. Arpejo
 
2. Arpejo Acima
 
3. Arpejo Abaixo
 
4. Slide Acima
 
5. Slide Abaixo
 
6. Tocar para Cima

7. Tocar para Baixo
 
8. Hammer-on
 
9. Pull-off
 
10. Tap na Escala
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PALETA - TÉCNICAS DO INSTRUMENTO SELECIONADO - GUITARRA/VIOLÃO 2

1. Vibrato Amplo

2. Capotraste

3. Bend na Corda
 
4. Pré-Bend na Corda
 
5. Soltar Corda

6. Alavanca Acima

7. Dedilhado mão esquerda 1-5

8. Vibrato de Alavanca

9. Vibrato
 
10. Bend e Segurar Corda
 
11. Bend e Soltar Corda
 
12. Pré-Bend e Soltar Corda

13. Alavanca abaixo

14. Polegar mão Direita

15. Indicador mão Direita

16. Dedo Médio mão Direita 

17. Anelar mão Direita

18. Dedo Mínimo mão Direita

19. Cordas Soltas 0-7 

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6

18

19
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CONFIGURAÇÕES - ALTERNAR VISUALIZAÇÃO

Screen View - Visualize a partitura otimizada 
para tela do iPad ou iPhone

Page View - Visualize a partitura otimizada para 
impressão, com contornos

Continuous View - Esta visualização ininter-
rupta move o marcador verde de reprodução 
através da partitura enquanto é tocada - sem 
quebras de página. Na extrema esquerda surge 
uma margem: uma sobreposição que identifica 
a abreviação do instrumento de cada pauta (em 
vermelho), além da clave atual e fórmula de 
compasso.

Dynamic Parts... - Se você quer exibir ou impri-
mir partes específicas, selecione “Parts” e será 
solicitado a selecionar o instrumento/parte que 
deseja visualizar/imprimir. 

Transposed - a partitura inteira exibe imediata-
mente a notação transposta para todos os instru-
mentos relacionados.

Concert Tuning - Exibe instrumentos transpostos no mesmo tom que outros instrumentos “C” (na 
oitava dos instrumentos “C”).

Concert Pitch - Exibe instrumentos transpostos no mesmo tom que outros instrumentos “C” 
(porém na sua respectiva oitava). (um Flautim, por exemplo, é escrito uma oitava abaixo do que a 
altura atual).

Show Hidden Items - Selecione para exibir itens que estão escondidos na partitura.

Show Voice Colors -  Selecione para exibir vozes em cores na partitura.

Show Out of Range Color - Selecione para exixbir quais notas estão fora da faixa normal do 
instrumento.

Hide Cuts - Selecione para esconder os cortes da partitura.

.
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CONFIGURAÇÕES - CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSÃO/PARTES  1

O Notion para iOS permite a personalização do layout de impressão. 

Page Size (Tamanho da Página) - Escolha tamanho de papel e orientação (Portrait (Retrato) ou 
Landscape (Paisagem))

Margins - Ajuste as margens do documento

Layout - 
Notation Font - Escolha a fonte entre Standard (padrão) e Jazz, e o tamanho da mesma
Measure numbers - Escolha se evem ser exibidos números de compasso e, caso positivo, se em 
cada sistema ou em todos os compassos
Measures per system - Escolha quantos compassos cada sistema deve ter, ou deixe o Notion 
fazer isso automaticamente. 
System Titles - Escolha se devem ser exibidos os nomes de instrumentos e se em todos os siste-
mas ou somente no primeiro, e se deve ser exibido o nome completo ou abreviações. 

Aqui vão mais algumas opções de impressão:

Staff Spacing - Determine o espaço entre pautas.

System Breaks - Ajuste para exibir ou não quebras de sistema

System break spacing - Determine o espaçamento para quebras de sistema

Chord Diagram Summary - Selecione entre esconder ou mostrar o Índice dos Diagramas de Acor-
des na página

Print Cue Notes - Selecione para imprimir anotações guia
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CONFIGURAÇÕES - CONFIG. DE IMPRESSÃO/PARTES 3 / PAUSAS DE MÚLTIPLOS COMPASSOS

Para pausas em múltiplos compassos, vá nas 
configurações das partes e selecione o número 
mínimo de pausas de compassos, antes que uma 
pausa de múltiplos compassos seja criada

Obs.: - Você precisa de dois ou mais instrumentos 
na partitura (você sempre pode esconder um nas 
configurações da partitura)

- As pausas de múltiplos compassos aparecem 
apenas na parte dinâmica do instrumento, não na 
partitura completa
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IMPRIMINDO

Você pode imprimir através da AirPrint da Apple para selecionar impressoras compatíveis.

- Selecione sua impressora

- Selecione a quantidade de cópias ou impressão em ambos os lados

- Pressione o botão “Print”
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O Notion pode transformar sua escrita à mão em notação! Escreva com seu dedo, caneta stylus 
ou uma Apple Pencil e o Notion converte. Você pode escrever diretamente na partitura ou em uma 
área específica para escrita.

Escrevendo diretamente na partitura

- Abra o Notion no iPad e abra/crie uma partitura.
- Toque no seletor de instrumento virtual e no ícone da caneta
- Comece a escrever! O Notion irá converter sua notação após alguns 
segundos de inatividade
- Arraste e dê zoom com dois dedos

Escrita na área específica aproximada

Para utilizar a área opcional de escrita à mão, toque no ícone  Isto é útil quando você deseja 
combinar métodos de entrada de notas (como entrada padrão na área da partitura e escrever ar-
ticulações na área de escrita à mão) ou para evitar de ter que controlar o zoom o tempo todo para 
escrever uma partitura maior.

- Toque em um compasso na área da partitura onde 
deseja começar a escrever - a área de escrita à mã 
o irá se posicionar nesse local. O Notion irá converter  
sua notação após alguns segundos de inatividade
- Arraste com dois dedos

Apagar

Você pode usar a borracha normal na paleta para remover um item, ou um gesto de “rabisco” 
- Rabisque sobre um elemento para removê--lo
- Para remover completamente uma nota e seus anexos 
(Como articulação, ligadura, etc), rabisque apenas sobre a cabeça da nota

Vozes

Selecione voz 1 ou 2 na paleta. Insira notas na área de escrita à mão. Permita que as notas sejam 
reconhecidas e então selecione a segunda voz, e insira as notas.

Stylus

Você pode utilizar um dedo para escrever, ou uma caneta stylus. Nós temos utilizado uma Adonit 
Jot pro, mas existem diversas outras disponíveis - para maior precisão, use um tipo com ponta 
fina .

Utilizando a Apple Pencil para Escrita à Mão

O Notion agora suporta a Apple Pencil (disponível para o iPad Pro da Apple). Conforme você 
escreve a notação, você pode pressionar mais forte obtendo uma linha mais grossa e escrita mais 
natural. A Apple Pencil também oferece excelente precisão não apenas no reconhecimento, mas 
também em seleções e ajustes de outros elementos da partitura.

ESCRITA À MÃO DO NOTION (COMPRA NO APP PARA IPAD)
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ELEMENTOS SUPORTADOS NA ESCRITA À MÃO DO NOTION

Elementos Suportados na Escrita à Mão da Partitura:
Os seguintes símbolos serão reconhecidos, quando inseridos em pautas de 5 linhas:

Claves:

Durações de notas:

Durações de pausas:

Tercinas:

Linhas de compasso/Repetições:

Acordes / Acidentes:

Ligaduras/Legatos:

Articulações:

Fórmulas de compasso: Linhas suplementares:

A Escrita à Mão do Notion é distribuída por MyScript®

Dica: Mantenha o sinal de sustenido pequeno ao escrever

Adquirindo o Recurso de Escrita À Mão pelo App

Na primeira vez em que você toca, o Notion lhe pergunta se você deseja adquirir a Escrita à Mão do Notion  
 
Se você já adquiriu e o programa perguntar novamente, certifique se de estar logado com o mesmo ID da 
Apple 
que utilizou no ato da compra original e ‘compre’ novamente - a Apple não irá cobrar duas vezes pela mes-
ma compra (desde que utilize o mesmo Apple ID) e a ferramenta será desbloqueada para uso. 
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PERGUNTAS FREQUENTES

Aqui está uma lista das Questões mais Freqüentes. Dê uma olhada para verificar se sua questão/
preocupação já não está resolvida.

Como adiciono compassos na partitura?

- Posicione o cursor no ponto onde deseja adicionar os compassos, toque na linha de barra da 
paleta de entrada. 
- Para inserir múltiplos compassos, pressione e segure em um compasso da partitura para exibir 
as opções de compasso. Então, selecione Insert Barlines (inserir compassos) e informe a quanti-
dade de compassos que deseja inserir.

Serei cobrado duas vezes caso precise baixar novamente instrumentos ou pacotes já ad-
quiridos?

- Não. Desde que esteja logado na loja iTunes com a mesma conta da compra realizada você 
pode efetuar novamente o download dos itens já adquiridos. Se necessitar baixar novamente 
compras feitas no app, pressione “Restore Purchases” (restaurar compras) ou toque em comprar 
novamente (exemplo: Escrita à mão). A Apple não irá lhe cobrar duas vezes.

Que tipos de arquivos podem ser importados no Notion para iOS?

- O Notion permite a importação de arquivos Notion, MIDI, Music XML (.xml ou .musicxml), ou  
arquivos Progression (Progression é um produto antigo de notação da Notion)

Como removo itens de uma partitura?

Você pode excluir itens da partitura de diversas formas:

- Selecione o item individualmente na partitura tocando no item com seu dedo. Então pressione a 
borracha na paleta. 

- Pressione o ícone de seleção na paleta. Utilize os guias em azul para determinar a área que 
deseja remover. - Pressione o ícone da borracha na paleta.

- Dê um toque duplo na tela, na área onde estão os itens a excluir. Utilize os guias em azul para 
determinar a área que deseja remover. Escolha entre excluir (Delete) ou limpar (Clear) para remo-
ver os itens. (Excluir “Delete” removerá as notas e compassos enquanto Limpar “Clear” removerá 
apenas as notas)

Preciso deixar o Notion aberto para baixar instrumentos?

- Sim, o Notion precisa estar aberto para continuar baixando itens adquiridos. Se você fechar o 
app durante um download, ele prosseguirá quando o app for aberto novamente. Esse é o padrão 
para as compras dentro de app da Apple.

PERGUNTAS FREQUENTES 



45

PERGUNTAS FREQUENTES (continuação)

Como sei quais instrumentos estão instalados?

- No menu Sounds, durante um download, os instrumentos adquiridos exibirão uma barra de pro-
gresso. Quando completo, o instrumento estará disponível na configuração da partitura e marcado 
como instalado no menu da loja (store). 

Não escuto som durante a reprodução.

- Certifique-se de que o volume do seu dispositivo está elevado e não silenciado (mute). Verifique 
as configurações do mixer em busca de pistas silenciadas ou em solo.

Onde fica minha partitura salva enquanto trabalho nela?

- Quando uma partitura é criada ou aberta, é salva no local em que foi criada ou aberta. Lhe reco-
mendamos a efetuar cópias de segurança regulares de seu trabalho, em um computador ou outro 
dispositivo. Sempre faça cópias de segurança, principalmente quando for atualizar o app ou res-
taurar o dispositivo.

PERGUNTAS FREQUENTES (CONTINUAÇÃO)

Comentários/Feedback

Estamos sempre no processo de melhoria de nossos produtos, e o retorno mais importante é de 
nossos clientes. Nós verificamos cada comentário e levamos suas sugestões à sério. Adoraría-
mos saber o que você está pensando em sobre como podemos melhorar nossos produtos. Des-
creva seu problema ou sugestão de forma específica. Lembre-se de nos informar qual produto 
está usando e um endereço de e-mail onde possamos entrar em contato, caso tenhamos alguma 
questão. Mais uma vez obrigado por nos ajudar a melhorar ainda mais nossos produtos.
Toque em Help>Feedback para enviar seus comentários ou obter ajuda.

Links

Site: https://www.presonus.com/products/Notion-for-iOS 
 
Página do Facebook: https://www.facebook.com/notionmusic/ 
 
Grupo de Usuários no Facebook: https://www.facebook.com/groups/PreSonusNotionUsers

https://www.presonus.com/products/Notion-for-iOS
https://www.facebook.com/notionmusic/
https://www.facebook.com/groups/PreSonusNotionUsers
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Steinberg VST SDK 2.4 

VST is a trademark and software of Steinberg Media Technologies GmbH

mda VST plug-ins - June 2008

Copyright © 2008 Paul Kellett

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the “Software”),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included 
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.

Anti-Grain Geometry - Version 2.4 

Copyright © 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem) 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
     notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer in 
     the documentation and/or other materials provided with the 
     distribution. 

  3. The name of the author may not be used to endorse or promote 
     products derived from this software without specific prior 
     written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING 
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003
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Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization
obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by
this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute,
execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to
do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the following disclaimer,
must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and
all derivative works of the Software, unless such copies or derivative
works are solely in the form of machine-executable object code generated by
a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Skia 2D Graphics Library - August 2012

Copyright © 2011 Google Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

   * Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
   * Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
   * Neither the name of Google Inc. nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ASIHTTPRequest

Copyright (c) 2007-2011, All-Seeing Interactive
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
    * Redistributions of source code must retain the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
      documentation and/or other materials provided with the distribution.
    * Neither the name of the All-Seeing Interactive nor the
     names of its contributors may be used to endorse or promote products
      derived from this software without specific prior written permission.

ACKNOWLEDGEMENTS
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY All-Seeing Interactive ‘’AS IS’’ AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL All-Seeing Interactive BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GHUnit

Created by Gabriel Handford on 1/25/09.
Copyright 2009. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation
files (the “Software”), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Reachability

Significant additions made by Andrew W. Donoho, August 11, 2009.
This is a derived work of Apple’s Reachability v2.0 class.

The below license is the new BSD license with the OSI recommended personalizations.
<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>

Extensions Copyright (C) 2009 Donoho Design Group, LLC. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Andrew W. Donoho nor Donoho Design Group, L.L.C.
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY DONOHO DESIGN GROUP, L.L.C. “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apple’s Original License on Reachability v2.0

Disclaimer: IMPORTANT:  This Apple software is supplied to you by Apple Inc.
(“Apple”) in consideration of your agreement to the following terms, and your
use, installation, modification or redistribution of this Apple software
constitutes acceptance of these terms.  If you do not agree with these terms,
please do not use, install, modify or redistribute this Apple software.

In consideration of your agreement to abide by the following terms, and subject
to these terms, Apple grants you a personal, non-exclusive license, under
Apple’s copyrights in this original Apple software (the “Apple Software”), to
use, reproduce, modify and redistribute the Apple Software, with or without
modifications, in source and/or binary forms; provided that if you redistribute
the Apple Software in its entirety and without modifications, you must retain
this notice and the following text and disclaimers in all such redistributions
of the Apple Software.

Neither the name, trademarks, service marks or logos of Apple Inc. may be used
to endorse or promote products derived from the Apple Software without specific
prior written permission from Apple.  Except as expressly stated in this notice,
no other rights or licenses, express or implied, are granted by Apple herein,
including but not limited to any patent rights that may be infringed by your
derivative works or by other works in which the Apple Software may be
incorporated.

The Apple Software is provided by Apple on an “AS IS” basis.  APPLE MAKES NO
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED
WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND OPERATION ALONE OR IN
COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, MODIFICATION AND/OR
DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF
APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

BugTrap

This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you
accept this license. If you do not accept the license, do not use the software.

1. Definitions
The terms “reproduce,” “reproduction,” “derivative works,” and “distribution” have the
same meaning here as under U.S. copyright law.
A “contribution” is the original software, or any additions or changes to the software.
A “contributor” is any person that distributes its contribution under this license.
“Licensed patents” are a contributor’s patent claims that read directly on its contribution.
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2. Grant of Rights
(A) Copyright Grant- Subject to the terms of this license, including the license 
conditions and limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, 
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce its contribution, prepare 
derivative works of its contribution, and distribute its contribution or any derivative 
works that you create.
(B) Patent Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions 
and limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, 
royalty-free license under its licensed patents to make, have made, use, sell, offer for 
sale, import, and/or otherwise dispose of its contribution in the software or derivative 
works of the contribution in the software.

3. Conditions and Limitations
(A) No Trademark License- This license does not grant you rights to use any contributors’ 
name, logo, or trademarks.
(B) If you bring a patent claim against any contributor over patents that you claim are 
infringed by the software, your patent license from such contributor to the software ends 
automatically.
(C) If you distribute any portion of the software, you must retain all copyright, patent, 
trademark, and attribution notices that are present in the software.
(D) If you distribute any portion of the software in source code form, you may do so only 
under this license by including a complete copy of this license with your distribution. 
If you distribute any portion of the software in compiled or object code form, you may 
only do so under a license that complies with this license.
(E) The software is licensed “as-is.” You bear the risk of using it. The contributors 
give no express warranties, guarantees or conditions. You may have additional consumer 
rights under your local laws which this license cannot change. To the extent permitted 
under your local laws, the contributors exclude the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.

CAHostTimeBase

Disclaimer: IMPORTANT:  This Apple software is supplied to you by Apple 
Inc. (“Apple”) in consideration of your agreement to the following 
terms, and your use, installation, modification or redistribution of 
this Apple software constitutes acceptance of these terms.  If you do 
not agree with these terms, please do not use, install, modify or 
redistribute this Apple software. 

In consideration of your agreement to abide by the following terms, and 
subject to these terms, Apple grants you a personal, non-exclusive 
license, under Apple’s copyrights in this original Apple software (the 
“Apple Software”), to use, reproduce, modify and redistribute the Apple 
Software, with or without modifications, in source and/or binary forms; 
provided that if you redistribute the Apple Software in its entirety and 
without modifications, you must retain this notice and the following 
text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software. 
Neither the name, trademarks, service marks or logos of Apple Inc. may 
be used to endorse or promote products derived from the Apple Software 
without specific prior written permission from Apple.  Except as 
expressly stated in this notice, no other rights or licenses, express or 
implied, are granted by Apple herein, including but not limited to any 
patent rights that may be infringed by your derivative works or by other 
works in which the Apple Software may be incorporated. 

The Apple Software is provided by Apple on an “AS IS” basis.  APPLE 
MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND 
OPERATION ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS. 

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, 
MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED 
AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), 
STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (C) 2013 Apple Inc. All Rights Reserved. 
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Profile.m

Disclaimer: IMPORTANT:  This Apple software is supplied to you by Apple
Computer, Inc. (“Apple”) in consideration of your agreement to the
following terms, and your use, installation, modification or
redistribution of this Apple software constitutes acceptance of these
terms.  If you do not agree with these terms, please do not use,
install, modify or redistribute this Apple software.

In consideration of your agreement to abide by the following terms, and
subject to these terms, Apple grants you a personal, non-exclusive
license, under Apple’s copyrights in this original Apple software (the
“Apple Software”), to use, reproduce, modify and redistribute the Apple
Software, with or without modifications, in source and/or binary forms;
provided that if you redistribute the Apple Software in its entirety and
without modifications, you must retain this notice and the following
text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software. 
Neither the name, trademarks, service marks or logos of Apple Computer,
Inc. may be used to endorse or promote products derived from the Apple
Software without specific prior written permission from Apple.  Except
as expressly stated in this notice, no other rights or licenses, express
or implied, are granted by Apple herein, including but not limited to
any patent rights that may be infringed by your derivative works or by
other works in which the Apple Software may be incorporated.

The Apple Software is provided by Apple on an “AS IS” basis.  APPLE
MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION
THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND
OPERATION ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION,
MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED
AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE),
STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 2005 Apple Computer, Inc., All Rights Reserved

Crypto++

Compilation Copyright (c) 1995-2013 by Wei Dai.  All rights reserved.
This copyright applies only to this software distribution package 
as a compilation, and does not imply a copyright on any particular 
file in the package.

All individual files in this compilation are placed in the public domain by
Wei Dai and other contributors.

The Crypto++ Library (as a compilation) is currently licensed under the Boost
Software License 1.0 (http://www.boost.org/users/license.html).

Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization
obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by
this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute,
execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to
do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the following disclaimer,
must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and
all derivative works of the Software, unless such copies or derivative
works are solely in the form of machine-executable object code generated by
a source language processor.
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THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Framewave

Apache License, Version 2.0

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and 
distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright 
owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities 
that control, are controlled by, or are under common control with that entity. 
For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or 
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by 
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising 
permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including 
but not limited to software source code, documentation source, and 
configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or 
translation of a Source form, including but not limited to compiled object 
code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, 
made available under the License, as indicated by a copyright notice that is 
included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix 
below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that 
is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, 
annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an 
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works 
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by 
name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original 
version of the Work and any modifications or additions to that Work or 
Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for 
inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal 
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes 
of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or 
written communication sent to the Licensor or its representatives, including 
but not limited to communication on electronic mailing lists, source code 
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf 
of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in 
writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”
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“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf 
of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently 
incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this 
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, 
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to 
reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, 
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or 
Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this 
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, 
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this 
section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, 
and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those 
patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by 
their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the 
Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent 
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a 
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent 
licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of 
the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or 
Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in 
Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

   1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy 
of this License; and

   2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that 
You changed the files; and

   3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You 
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the 
Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any 
part of the Derivative Works; and

   4. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, 
then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of 
the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those 
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least 
one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of 
the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the 
Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The 
contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not 
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative 
Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from 
the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed 
as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide 
additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or 
distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a 
whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise 
complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any 
Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the 
Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any 
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall 
supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have 
executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, 
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required 
for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and 
reproducing the content of the NOTICE file.
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7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in 
writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its 
Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY 
KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties 
or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the 
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 
associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in 
tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by 
applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in 
writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any 
direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any 
character arising as a result of this License or out of the use or inability to 
use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work 
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial 
damages or losses), even if such Contributor has been advised of the 
possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or 
Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, 
acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations 
and/or rights consistent with this License. However, in accepting such 
obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole 
responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree 
to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability 
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your 
accepting any such warranty or additional liability.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2002 The OpenSSL Project.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in
   the documentation and/or other materials provided with the
   distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this
   software must display the following acknowledgment:
   “This product includes software developed by the OpenSSL Project
   for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to
   endorse or promote products derived from this software without
   prior written permission. For written permission, please contact
   openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL”
   nor may “OpenSSL” appear in their names without prior written
   permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
   acknowledgment:
   “This product includes software developed by the OpenSSL Project
   for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS’’ AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

oscpack

Copyright (c) 2004 Ross Bencina <rossb@audiomulch.com>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files
(the “Software”), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

Any person wishing to distribute modifications to the Software is
requested to send the modifications to the original developer so that
they can be incorporated into the canonical version.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

oauth

Copyright 2007, 2008, 2009 Robin Gareus <robin@gareus.org>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
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Sparkle

Copyright (c) 2006 Andy Matuschak

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software 
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or 
substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE 
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

WavPack

Copyright (c) 1998 - 2009 Conifer Software
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
      this list of conditions and the following disclaimer.
    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
      this list of conditions and the following disclaimer in the
      documentation and/or other materials provided with the distribution.
    * Neither the name of Conifer Software nor the names of its contributors
      may be used to endorse or promote products derived from this software
      without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS”
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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ziparchive

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.

MBProgressHUD

This code is distributed under the terms and conditions of the MIT license. 

Copyright (c) 2009 Matej Bukovinski

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.

MyScript Handwriting Recognition Technology

© 2014 MyScript. All Rights Reserved. MyScript is trademark of MyScript, registered in the US and in other countries

libffi © 1996-2012 Anthony Green, Red Hat, Inc and others

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
``Software’’), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS’’, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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WTFPL 2.0  libTomCrypt+ libTomMath © 2004 Sam Hocevar  
LibTomCrypt is licensed under DUAL licensing terms.
LibTomCrypt is public domain.  As should all quality software be.
Tom St Denis

Miniz - Rich Geldreich 
This is free and unencumbered software released into the public domain.

Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or
distribute this software, either in source code form or as a compiled
binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any
means.

In jurisdictions that recognize copyright laws, the author or authors
of this software dedicate any and all copyright interest in the
software to the public domain. We make this dedication for the benefit
of the public at large and to the detriment of our heirs and
successors. We intend this dedication to be an overt act of
relinquishment in perpetuity of all present and future rights to this
software under copyright law.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

xxHash Library
Copyright (c) 2012-2014, Yann Collet
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
  list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
  list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
  other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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