
∆ουλεύοντας µε το Finale (8η συνέχεια)

Το µενού εντολών View στην υπηρεσία της ταχύτητας κατά τη γραφή της παρτιτούρας

Τα όσα θα αναφέρουµε στο παρόν άρθρο είναι γνωστά στους έµπειρους χρήστες του προγράµµατος, πιθανόν όµως 

άγνωστα στους ολιγότερον έµπειρους.   

Το µενού εντολών View απεικονίζεται στην επόµενη εικόνα. Περιλαµβάνει εντολές τόσο για τη µορφή απεικόνισης µίας 
εργασίας µας, όσο και για τον τρόπο απεικόνισης διαφόρων εργαλείων και µετρήσεων. Επίσης περιλαµβάνει εντολές για την 
έγχρωµη εµφάνιση των αρχείων µας και την επιλογή των layers. Τέλος, περιλαµβάνει εντολές για τη δηµιουργία και επιλογή 
οµάδων εργαλείων (Tool Set), έτοιµων  υποδειγµάτων (στυλ) πενταγράµµων (Staff Set) και συµβόλων εντοπισµού -
Bookmarks.

Στο παρόν µέρος δεν θα αναφερθούµε στις εντολές Select Layer και Select Display Colors. Οι εντολές αυτές θα 
αποτελέσουν το θέµα µας σε επόµενο άρθρο.

1. Οι εντολές Scroll, Page, Studio View

Εντολές για την επιλογή του τρόπου απεικόνισης της εργασίας µας στην οθόνη και µόνο. Πολλές εντολές και εργαλεία 
του Finale απαιτούν, για να λειτουργήσουν, τον ένα ή τον άλλο τρόπο απεικόνισης.

Όταν είµαστε σε Scroll View Mode (κυλινδρική απεικόνιση) εµφανίζεται η παρτιτούρα µας να ξεδιπλώνεται κατά µήκος 
της οθόνης. Μεταβαίνουµε µπρος ή πίσω είτε σύροντας οριζόντια την κάτω µπάρα του παραθύρου, είτε πατώντας το πλήκτρο 
Command+Page Up (Down).

Όταν είµαστε σε Page View Mode (απεικόνιση σελίδας) εµφανίζεται η παρτιτούρα µας να ξεδιπλώνεται ανά σελίδα κάθετα 
ή και οριζόντια ως προς την οθόνη. Μεταβαίνουµε από τη µία σελίδα στην άλλη είτε µε το σελιδοδείκτη (Page Counter), είτε 
µε τα πλήκτρα Page Up (Down). Η εντολή προτείνει µερικούς τρόπους εµφάνισης των σελίδων, µέσω σχετικών υποεντολών 
της. Τις παραµέτρους της σελιδοποίησης τις ορίζουµε µε το εργαλείο και την εντολές Page.

Όταν είµαστε σε Studio View Mode εµφανίζεται η παρτιτούρα µας να ξεδιπλώνεται κατά µήκος της οθόνης, όπως στο 
Scroll View. Επί πλέον απεικονίζεται ο Μετρονόµος (πεδίο Tempo Tap) και επίσης ένα υποτυπώδες mixer των οργάνων ανά 
πεντάγραµµο, στο οποίο µπορούµε να ορίσουµε τις παραµέτρους ακρόασης (ηχόχρωµα, ένταση, εφέ). Επίσης στο πεδίο 
Tempo Tap, κάνοντας κλικ στο πεδίο Edit, µπορούµε να ορίσουµε παραµέτρους MIDI (ενεργοποιούνται οι εντολές MIDI Tool/
Tempo), έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε ένα διαφορετικό Tap. Τέλος εµφανίζεται το Audio Track (κανάλι) µε το εισαχθέν 
αρχείο audio.

Μεταβαίνουµε µπρος ή πίσω είτε σύροντας οριζόντια την κάτω µπάρα του παραθύρου, είτε πατώντας το πλήκτρο 
Command+Page Up (Down).

2. H εντολή Ζοοm

Περιλαµβάνει υπο-εντολές για το µέγεθος απεικόνισης της εργασίας µας στην οθόνη. Σχετικό το εργαλείο Resize που θα 
εξετάσουµε αργότερα. Ας δούµε τις υποεντολές αυτές, επόµενη εικόνα.



   
-Zoom Ιn/Zoom Out: Μεγένθυση/Σµίκρυνση της απεικόνισης στην οθόνη µόνο. Για την πραγµατική σµίκρυνση/µεγένθυση 

µιας σελίδας, ενός πενταγράµµου ή ενός συστήµατος πενταγράµµων χρησιµοποιούµε το εργαλείο Resize. 
-Fit Width/Fit in Window: Προσαρµογή στο µέγεθος του παραθύρου εργασίας µας/Προσαρµογή στο µέγεθος της σελίδας 

µας.
-Custom Zoom 1...4/Other/Last Size: Απεικόνιση µε το προεπιλεγµένο (ως πρότυπο) µέγεθος 1..4/Απεικόνιση µε άλλο 

µέγεθος/Επιστροφή στο προηγούµενο επιλεχθέν µέγεθος. 
-Define Custom Zooms (Ορισµός συγκεκριµένου ποσοστού µεταβολής για κάθε κλικ του εργαλείου Zoom): Μέσω της 

εντολής Finale/Preferences/Program Options µπορούµε να ορίσουµε συγκεκριµένα ποσοστά µεταβολών απεικόνισης για το 
κάθε κλικ που θα κάνουµε στο εργαλείο Ζoom. Στο παράδειγµα της προηγούµενης εικόνας έχουµε ορίσει 100%, 200% και 
75%, που σηµαίνει ότι στο πρώτο κλικ θα έχουµε απεικόνιση 100%, στο δεύτερο κλικ 200%, κ.ο.κ. Οµοίως δρά και η εντολή 
Define Custom Zooms.

 3. Η εντολή Bookmarks

Περιλαµβάνει τις υπο-εντολές Add Bookmarks και Edit Bookmarks
-Με την υποεντολή Add Bookmarks δηµιουργούµε σηµεία εντοπισµού ενός µέρους της παρτιτούρας µας. Τα σηµεία αυτά 

δεν είναι κάποια σύµβολα, αλλά αφανείς ενδείξεις. ∆ηµιουργώντας bookmarks, µην περιµένετε ότι θα δείτε κάποιο σύµβολο-
σηµάδι στην παρτιτούρα σας. Απλά το πρόγραµµα θυµάται τις συντεταγµένες θέσης που θα ορίσουµε για κάθε bookmark και 
µας επαναφέρει στο σηµείο αυτό, µόλις επιλέξουµε το συγκεκριµένο bookmark.Με την εντολή Edit Bookmarks τροποποιούµε 
ή διαγράφουµε bookmarks.

Τι είναι τα Bookmarks ;

Όταν δουλεύουµε σε ένα score µε πολλά πεντάγραµµα και σελίδες, καµµιά φορά είµαστε αναγκασµένοι να επιστρέψουµε 
σε µία προηγούµενη σελίδα του score ή σε ένα άλλο σηµείο γενικώς. Η αναζήτηση αυτή δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε 
πρακτική. ∆ηµιουργούµε λοιπόν (µε την εντολή Add Bookmarks) ένα ή δύο ή περισσότερα bookmarks για το σηµεία στα 
οποία θα χρειασθεί να ανατρέξουµε. Με τη δηµιουργία των Bookmarks προστίθενται στο µενού τις εντολής Bookmarks νέες 
"υπο-εντολές" (Bookmark 1, 2, 3, κ.ο.κ, επόµενη εικόνα). Eκτελώντας κάθε φορά µια από τις υπο-εντολές Bookmark 1,2,3, 
επανερχόµεθα σε ένα από αυτά τα σηµεία.

Να σηµειώσουµε ότι µπορούµε να δόσουµε ένα οποιοδήποτε όνοµα στα Bookmarks που δηµιουργούµε, όπως θα δούµε 
αµέσως µετά. Για να δηµιουργήσουµε λοιπόν bookmarks εκτελούµε την εντολή Add. Ανοίγει το εξής παράθυρο (επόµενη 
εικόνα).



εικόνα).

-Στο πεδίο Name εισάγουµε το όνοµα του bookmark (π.χ. Βookmark 1). Στη συνέχεια επιλέγουµε αν θα εισάγουµε το 
bookmark σε scroll ή page view. Αν επιλέξουµε scroll view, ορίζουµε το µέτρο στο οποίο θα τοποθετηθεί το bookmark 
καθώς και το ποσοστό απεικόνισης του συγκεκριµένου σηµείου. Αν επιλέξουµε page view (στο παράδειγµά µας), ορίζουµε σε 
ποιά σελίδα (π.χ. 1), σε ποιό σηµείο της σελίδας (οριζοντίως 0.5cm, κάθετα 1.125cm), θα τοποθετηθεί το bookmark, καθώς 
και το ποσοστό απεικόνισης (Zoom To). Στο τέλος επιλέγουµε Add. 

-Η εντολή Edit, µέσω ενός φιλικού παραθύρου, µας επιτρέπει την τροποποίηση των bookmarks, τη διαγραφή τους ή 
τη δηµιουργία νέων.

 4. Η εντολή Select Staff Set

Η εντολή είναι διαθέσιµη όταν είµαστε σε scroll view απεικόνιση. Μας δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε σε ένα 
score έως οκτώ διαφορετικά σύνολα πενταγράµµων και να επιλέγουµε ποιό από αυτά θα εµφανίζεται κάθε φορά στην οθόνη 
µας. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιµη όταν δουλεύουµε σε score πολλών οργάνων. Αν για παράδειγµα έχουµε ένα score 
δέκα οργάνων (τέσσερα πεντάγραµµα µε βιολιά, τέσσερα µε ξύλινα πνευστά, ένα µε πιάνο και ένα µε κιθάρα), µπορούµε να 
σχηµατίσουµε οκτώ staff sets (ανά όµάδα οργάνων) και κάθε φορά από την εντολή αυτή να επιλέγουµε την εµφάνιση ενός 
µόνο σετ. 

Αρχικά πηγαίνουµε στο εργαλείο Staff και την εντολή Staff/Edit Staff Attributes. Επιλέγουµε από το πεδίο Staff 
Attributes for.. ένα-ένα τα πεντάγραµµα από µία οµάδα (π.χ. των βιολιών) και τα κάνουµε κρυφά (Πεδίο Options-Hide Staff). 
Οµοίως και για την οµάδα των πνευστών αλλά και για το πιάνο. Στο τέλος πατάµε ΟΚ. Επιστρέφουµε στο score και βλέπουµε 
ότι εµφανίζεται µόνο η κιθάρα. Επιλέγουµε το πεντάγραµµο, κάνοντας ένα απλό κλικ στο handle του και εν συνεχεία, µε 
πατηµένο το πλήκτρο Option, επιλέγουµε την υποεντολή Staff Set 1. Σχηµατίσαµε ήδη ένα σέτ, αναθέτοντας την εµφάνισή 
του στην υποεντολή Staff Set 1. Για να συνεχίσουµε, επιλέγουµε All Staves και µεταβαίνουµε εκ νέου στην εντολή Edit Staff 
Attributes για να δηµιουργήσουµε ένα νέο σετ. 

 5. Η εντολή Select Tool Set

Η εντολή είναι διαθέσιµη σε περιβάλλον MacOs. Σε περιβάλλον Windows ισοδύναµη είναι η εντολή Window/Customize 
Palettes/Main Tool Palette. 
Η εντολή µας δίνει τη δυνατότητα να σχηµατίσουµε µικρές και ευέλικτες παλέτες κύριων εργαλείων, προκειµένου να 
εξοικονοµούµε χώρο στην οθόνη µας. Μπορούµε να έχουµε συνολικά 4 διαφορετικού σχήµατος και περιεχοµένου παλέτες 
κύριων εργαλείων.

Για να σµικρύνουµε (αφαιρώντας τα µη απαραίτητα εργαλεία) ή να αναδιατάξουµε τη σειρά των εργαλείων µέσα σε µια 
παλέτα ενεργούµε ως εξής:  Έχοντας πάντα πατηµένο το πλήκτρο Shift και κάνοντας κλικ µε το mouse σε ένα εργαλείο, το 
σύρουµε στη θέση ενός άλλου εργαλείου. Τότε θα δούµε ότι τα δύο αυτά εργαλεία άλλαξαν θέση. Για να σµικρύνουµε την 
παλέτα απλά σύρουµε την κάτω δεξιά γωνία της προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Βλέπουµε ότι αλλάζει σχήµα αλλά και 
µέγεθος, περιλαµβάνοντας µερικά µόνο εργαλεία.

 6. Η εντολή Redraw Screen

Η εντολή επιτρέπει να ανασχεδιασθούν όλες οι απεικονίσεις στην οθόνη.

 7. Η εντολή Grid/Guide

Η εντολή είναι διαθέσιµη όταν είµαστε σε page view απεικόνιση. Μας επιτρέπει την εµφάνιση του πλέγµατος (Grid) και 
των οδηγών (Guides) οθόνης, προκειµένου να τοποθετούµε ευθυγραµµισµένα τα διάφορα στοιχεία της παρτιτούρας. 



 

Η υποεντολή Show Grid εµφανίζει το πλέγµα. Όταν έχει προεπιλεχθεί η εντολή Snap to Grid, τοποθετεί τα εισαγόµενα 
στοιχεία ακριβώς στο πλέγµα. Αν έχουν ήδη εισαχθεί τα στοιχεία, µπορούµε και εκ των υστέρων να τα ευθυγραµµίσουµε µε 
το χέρι ( manually). 

Η υποεντολή Show Guides εµφανίζει τους οδηγούς που έχουµε δηµιουργήσει. Για να δηµιουργήσουµε οδηγούς σελίδας 
κάνουµε διπλό κλικ στον κάθετο (αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε κάθετο οδηγό) ή τον οριζόντιο (αν θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε οριζόντιο οδηγό) χάρακα µε τις µετρήσεις (Rulers). 

Η εντολή Snap to Guides τοποθετεί ακριβώς στους οδηγούς τα εισαγόµενα στοιχεία. Μπορούµε και εκ των υστέρων να 
ευθυγραµµίσουµε αυτά τα στοιχεία σύµφωνα µε τους οδηγούς, µετακινώντας τα µε το χέρι.  Για να εµφανίζονται οι χάρακες 
µετρήσεων θα πρέπει στην επόµενη εντολή Show να επιλέξουµε Show Rulers. 

Η υποεντολή Grid/Guide Options µας οδηγεί σε ένα παράθυρο επιλογών στο οποίο ορίζουµε τις παραµέτρους (πυκνότητα, 
χρώµα, στοιχεία που µπορούν να υπαχθούν σε αυτές τις διατάξεις, κ.λπ.). Η υποεντολή Grid/Guide Options ευρίσκεται στην 
εντολή Document/Options/Grids and Guides Options. 

8. Η εντολή Show

Μέσω των υπο-εντολών της επιλέγουµε τα στοιχεία που θα εµφανίζονται (ή θα αποκρύπτονται) σε µία παρτιτούρα. 
-Τις κρυµµένες νότες και παύσεις (Hidden Notes...)
-Το χάρακα µετρήσεων (Rulers)
-Τα περιθώρια σελίδων (Margins) όταν είµαστε σε page view mode.  
-Τα πληροφοριακά στοιχεία της σελιδοποίησης (Page Layout Icons) όταν είµαστε σε page view mode (περισσότερα στο 

εργαλείο Page).  
-Τη µπάρα µε τα µηνύµατα άµεσης βοήθειας (Message Bar).
-Την εµφάνιση πολλαπλών σελίδων στην οθόνη µας (Multiple pages), τόσων όσων επιτρέπει η οθόνη  και το ποσοστό 

απεικόνισης που έχουµε ορίσει. Για να µεταβούµε από σελίδα (ες) σε σελίδα (ες) χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα PageUp/Down.
-Τη σε Postscript έκδοση εµφάνιση της σελίδας µας.
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