
  ∆ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) 
  
MIDI Tool: Για την τελειότερη ακρόαση της παρτιτούρας µας
 
 Εισαγωγικά: 

Το Finale όπως και κάθε πρόγραµµα γραφής παρτιτούρας παρουσιάζει ένα µειονέκτηµα κατά την 
ακρόαση της µουσικής που γράψαµε. Ολες οι νότες έχουν την ίδια δυναµική και είναι ακριβέστατες τόσο 
στη χρονική τους διαδοχή όσο και στη διάρκειά τους. Η ακρόαση είναι "άψυχη" µιας και απουσιάζει η 
αίσθηση της εκτέλεσης από τον µουσικό.

Τονίζουµε ότι αυτό παρατηρείται όταν η εισαγωγή των νοτών γίνεται βήµα προς βήµα (Step by Step) 
και όχι σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). Για να "εµπλουτισθεί" η εκτέλεση του κοµµατιού µε ανθρώπινα 
στοιχεία και να περιορισθεί η αίσθηση της "µηχανικής" ακρόασης, το Finale διαθέτει δύο εργαλεία:

Την εκτέλεση σύµφωνα µε κάποιο από τα προγραµµατισµένα στυλ που ονοµάζονται Human Play 
Back  και τη δυνατότητα επέµβασης και αλλαγής των παραµέτρων δυναµικής, χρόνου και αξιών κάθε 
νότας.  Για να επιλέξουµε το κατάλληλο και αρεστό Human PlayBack Style παρατηρούµε την εικόνα του 
παραθύρου PlayBack Controls.  

Κάνοντας κλικ στο πεδίο None (της επόµενης εικόνας για Macintosh) ή στο πεδίο Standard της 
µεθεπόµενης για Windows) εµφανίζεται ο κατάλογος µε όλα τα στυλ, από τα οποία επιλέγουµε ένα για την 
ακρόαση του κοµµατιού µας. 

Σε Macintosh



Σε Macintosh

Σε Windows

Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το εργαλείο και τις εντολές MIDI.

Το εργαλείο και οι εντολές MIDI

Tο Εργαλείο MIDI το χρησιµοποιούµε για να ορίσουµε ή να επεξεργασθούµε τις MIDI παραµέτρους 
των νοτών σε επιλεγµένη έκταση της παρτιτούρας µας. Ενεργοποιείται το µενού εντολών MIDI Tool, 
επόµενη εικόνα 1. 



επόµενη εικόνα 1. 

εικόνα 1

 Κάθε νότα της παρτιτούρας µας έχει ορισµένες από το πρόγραµµα MIDI παραµέτρους. Αυτές τις 
παραµέτρους µπορούµε να τις µεταβάλλουµε, χρησιµοποιώντας τις εντολές MIDI Tool. 

Οι MIDI παράµετροι που µπορούµε να ορίσουµε ή να επεξεργασθούµε ανήκουν σε µία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: Key Velocities, Note Durations, Continuous Data, Tempo. 

 Η εντολή (Edit) Key Velocities: 
Μέσω αυτής ορίζουµε τις τιµές του Κey Velocity. Η ταχύτητα που κτυπάµε το πλήκτρο σε ένα MIDI 

όργανο καθορίζει και τη µορφή της περιβάλλουσας της κυµατοµορφής που θα προκύψει. Αυτή η 
παράµετρος γίνεται αισθητή στην ατάκα του ήχου, καταγράφεται δε ως πληροφορία MIDI τη στιγµή µίας 
εγγραφής σε πραγµατικό χρόνο. Οι νότες που εισάγουµε γραφικά στο πρόγραµµα έχουν µία ορισµένη τιµή 
(=64) και ακούγονται όλες ίδια. Με την εντολή ορίζουµε µία µεγαλύτερη ή µία µικρότερη του 64 τιµή (από 
1 έως 128, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο MIDI). Έχοντας επιλέξει την εντολή Key Velocities και 
κάνοντας διπλό κλικ σε επιλεγµένα µέτρα, εµφανίζεται το παράθυρο της επόµενης εικόνας 2. 

εικόνα 2

Μπορούµε επίσης πρώτα να εµφανίσουµε το παράθυρο µε διπλό κλικ και µετά να επιλέξουµε την 



Μπορούµε επίσης πρώτα να εµφανίσουµε το παράθυρο µε διπλό κλικ και µετά να επιλέξουµε την 
εντολή. Μερικές παρατηρήσεις σηµειώνονται στην εικόνα. 

Στο παράθυρο βλέπουµε τις νότες και το διάγραµµα αξιών της παραµέτρου Velocity. Η αξία velocity 
της κάθε νότας αναπαρίσταται µε µία κάθετη γραµµή. Το επόµενο βήµα είναι να επιλέξουµε τις νότες και 
να ορίσουµε µία νέα τιµή για την παράµετρο, επόµενη εικόνα 3.

εικόνα 3

  
Μελετήστε παράλληλα και την επόµενη εικόνα 4.

 
εικόνα 4

Στο πεδίο Velocity ορίσαµε τιµή 122, πληκτρολογώντας τον αριθµό στο πεδίο που υποδεικνύουν τα 
βέλη. Θα µπορούσαµε να εισάξουµε την τιµή µε µία από τις εντολές του MIDI Tool (Set -ορίζουµε εµείς 
µία τιµή, Scale -ορίζοντας µία κλιµακούµενη τιµή, Add - προσθέτοντας στην υπάρχουσα τιµή, Percent 
Alter - εισάγοντας ένα ποσοστό αλλαγής, Limit -εισάγοντας ένα όριο αλλαγών, Alter Feel - εισάγοντας 
εναλλαγές ανάµεσα σε διαφορετικές νότες, Randomize - ορίζοντας τυχαίες τιµές. Κάθε τρόπος εισαγωγής 
τιµών ενεργοποιεί ένα φιλικό παράθυρο επιλογών µεταξύ της τιµής 0 και της τιµής 128). 



εναλλαγές ανάµεσα σε διαφορετικές νότες, Randomize - ορίζοντας τυχαίες τιµές. Κάθε τρόπος εισαγωγής 
τιµών ενεργοποιεί ένα φιλικό παράθυρο επιλογών µεταξύ της τιµής 0 και της τιµής 128). 

Με επιλεγµένες τις νότες και µε την εντολή Clear διαγράφουµε τις εισαχθείσες αξίες velocity για τις 
επιλεγµένες νότες. Η αλλαγή της αξίας της παραµέτρου της νότας, αποτυπώνεται µε την αλλαγή του 
µήκους της κάθετης γραµµής (προηγούµενη εικόνα 4). Στο πεδίο Velocity, αν ορίσουµε τιµή µηδέν, απλά 
δεν θα ακουσθεί η νότα. 

Η εντολή (Edit) Note Durations: 
Οι τιµές που θα ορίσουµε στα πεδία Start και Stop Time του παραθύρου Edit MIDI Note, αφορούν 

την παράµετρο Note Durations. Επιλέγοντας την εντολή Note Durations, θα µελετήσουµε την επόµενη 
εικόνα 5.

 
εικόνα 5

  
H αναπαράσταση των αξιών της παραµέτρου αυτής γίνεται σε οριζόντιο άξονα και µε οριζόντιες 

γραµµές. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε µία νότα. Προσοχή: Αν οι νότες είναι του ιδίου τονικού ύψους, τότε 
οι τέσσερις αυτές γραµµές θα φαίνονται σαν µία, καθότι στο παράθυρο αναπαρίσταται και η τονική 
ταυτότητα των νοτών.

Με διπλό κλικ στο handle µίας νότας, ανοίγει το παράθυρο Edit MIDI Note, στο οποίο θα εισάξουµε τις 
τιµές στα πεδία Start και Stop Time. Εναλλακτικά, για την εισαγωγή τιµών, µπορούµε να επιλέξουµε µία 
από τις εντολές που εξετάσαµε προηγουµένως. 

Με δεδοµένο ότι η αξία ενός τετάρτου είναι 1024 EDU’s, πειραµατιζόµεθα µε διάφορες τιµές. Για την 
πρώτη νότα εισάγουµε Start Time 512 και Stop Time 0, για τη δεύτερη Start και Stop Time 0, για την 
τρίτη Start 0 και Stop Time -512 και για την τέταρτη Start 256 και Stop Time -256. Στην επόµενη εικόνα  
6 έχουµε το αποτέλεσµα των επιλογών µας. 



6 έχουµε το αποτέλεσµα των επιλογών µας. 

 
 εικόνα 6

∆οκιµάστε και µετά ακούστε το αποτέλεσµα.
Θυµηθείτε: Οι επεξεργασµένες νότες, µία ή πολλές µαζί, µπορούν να αντιγραφούν σε κάποια άλλα 

µέτρα.

 Η χρησιµότητα των εντολών Key Velocities και Note Durations έγκειται στο ότι, ορίζοντας 
διαφορετικές τιµές στις παραµέτρους των, µπορούµε να έχουµε πιο ρεαλιστική ακρόαση του αρχείου. Για 
την πρώτη ο τρόπος που θα ορίσουµε τις τιµές της είναι καθοριστικός. Π.χ. αντί για Set µπορούµε να 
επιλέξουµε Scale ή Randomize µε βάση µία αρχική τιµή. Αν επιλέξουµε Randomize δίνουµε µία τιµή 
περίπου 10, έτσι ώστε όλες οι νότες να έχουν µία απόκλιση δέκα µονάδων στην κλίµακα 1-128, ως προς 
τις τιµές τους. Για τις παραµέτρους της εντολής Note Durations µπορούµε να επέµβουµε στο χρόνο (Start 
και Stop Time).

Η εντολή Edit Continuous Data:
Αφορά δεκάδες παραµέτρους, χρήσιµες τη στιγµή της εκτέλεσης. Για παράδειγµα η αλλαγή 

ηχοχρώµατος σε επιλεγµένες νότες, η αλλαγή έντασης και η προσθήκη εφέ είναι µερικές από τις 
δυνατότητες που παρέχει η εντολή και πιθανόν για κάποιους χρήστες να είναι απαραίτητες. 

Για να µειώσουµε π.χ. την ένταση, επιλέγουµε το εργαλείο MIDI, επιλέγουµε την εντολή Continuous 
Data και εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο (εικόνα 7) µε τις κατηγορίες µηνυµάτων Continuous Data.

  εικόνα 7

Επειδή η µεταβολή της έντασης είναι ένας controller, κάνουµε κλικ και επιλέγουµε Controller και στη 
συνέχεια επιλέγουµε τον controller 7 (Volume). Στη συνέχεια κάνουµε διπλό κλικ σε ένα µέτρο ή σε 
επιλεγµένα µέτρα και εµφανίζεται το (γνωστό µας) επόµενο παράθυρο, εικόνα 8.

 



 
  εικόνα 8

Στη συνέχεια, από το µενού εντολών MIDI Tool, επιλέγουµε π.χ. την εντολή Set (ή όποια από το 
µενού εντολών ανάθεσης τιµών µας εξυπηρετεί καλύτερα) και στο παράθυρο που ανοίγει ορίζουµε µία 
τιµή από 0 έως 128. Ακούµε τώρα το αρχείο µας. Αν, µε την αλλαγή που κάναµε, επηρεάσθηκαν τα 
επόµενα µέτρα, επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία για το επόµενο µέτρο, ορίζοντας την κανονική τιµή, έτσι 
ώστε η ένταση να επανέλθει στο κανονικό επίπεδο.

Χρήσιµος επίσης είναι ο controller του Sustain, ειδικά σε παρτιτούρες πιάνου. Ανατίθεται όπως και ο 
controller Volume.

Για να αλλάξουµε το ηχόχρωµα σε µερικές νότες, επανερχόµεθα στο παράθυρο View Continuous 
Data (εικόνα 7)  και επιλέγουµε Patch Changes, και στη συνέχεια την εντολή Set. Εµφανίζεται το επόµενο 
παράθυρο, εικόνα 9.

 

  εικόνα 9

Από εδώ επιλέγουµε τον ήχο του οργάνου που θέλουµε να αναθέσουµε σε επιλεγµένες νότες. Το 
παράθυρο είναι τµήµα του παραθύρου Instrument List του µενού εντολών Window. Επιλέγουµε ένα 
ηχόχρωµα και επίσης ένα διαφορετικό MIDI κανάλι. Ακούµε τώρα το αρχείο µας. Αν, µε την αλλαγή που 
κάναµε, επηρεάσθηκαν τα επόµενα µέτρα, επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία για το επόµενο µέτρο, 
ορίζοντας το αρχικό ηχόχρωµα ή όποιο άλλο θέλουµε. 

Eνας άλλος τρόπος προσωρινής αλλαγής ηχοχρώµατος είναι να δηµιουργήσουµε ένα σύµβολο 
δυναµικής και να του αναθέσουµε τον controller Patch Changes.

Για να ορίσουµε πιο εύκολα τις επιλογές µας για τα Continuous Data, επιλέγουµε το µέτρο µε απλό 
κλικ και µε τη βοήθεια του Shift, επιλέγουµε µερικές νότες µόνο.  

Όταν στέλνουµε Continuous Data σε ένα συνθεσάϊζερ, αυτά αποθηκεύονται στη µνήµη του. 
Εποµένως, για να εκτελέσει το συνθεσάϊζερ ένα άλλο αρχείο σωστά, θα πρέπει να το σβήσουµε και να το 
ανοίξουµε εκ νέου.  



Εποµένως, για να εκτελέσει το συνθεσάϊζερ ένα άλλο αρχείο σωστά, θα πρέπει να το σβήσουµε και να το 
ανοίξουµε εκ νέου.  

Η επόµενη εντολή Tempo  µας επιτρέπει την αλλαγή του tempo σε επιλεγµένη έκταση της 
παρτιτούρας µας. Επιλέγουµε την έκταση και στη συνέχεια εκτελούµε την εντολή Set (ή όποια από τις 
εντολές ανάθεσης τιµών µας εξυπηρετεί καλύτερα). Στο παράθυρο που ανοίγει εισάγουµε µία τιµή από 0 
έως όσο θέλουµε, π.χ. 789. Συναφής και χρήσιµη είναι η εντολή του µενού MIDI Tool/Fit to Time. Όσοι 
π.χ. γράφουν µουσική για εικόνα, µπορούν να ορίσουν ένα tempo που να διαµορφώνει τη διάρκεια της 
µουσικής τους σύµφωνα µε τη ροή της εικόνας.

Η εντολή Fit to Time (εικόνα 10) είναι διαθέσιµη εφόσον έχουµε επιλέξει κάποιο µέτρο και την 
εντολή Tempo του µενού εντολών MIDI Tool. Επιλέγουµε λοιπόν Fit to Time και εισάγουµε την επιθυµητή 
τιµή του tempo αλλά µε έµµεσο τρόπο. ∆ίνοντας την αξία της διάρκειας του επιλεγµένου µέτρου 
συνολικά, δηλαδή σε απόλυτο χρόνο. Έτσι το tempo διαµορφώνεται ανάλογα. Η εντολή Set δεν µας 
εξυπηρετεί στην προκειµένη περίπτωση, διότι ορίζοντας την αλλαγή του tempo και µόνο, δεν έχουµε 
άµεση πληροφορία για τη συνολική διάρκεια του µέτρου.

   
   εικόνα 10

Οι άλλες εντολές MIDI:
Η εντολή Edit MIDI Note  εξετάσθηκε προηγούµενα µε την εντολή Key Velocities. Η εντολή Play 

εκτελεί το επιλεγµένο µέτρο. Η εντολή Show Selected Notes αφορά τις εντολές Key Velocities και Note 
Durations. Επιλεγµένη, εµφανίζει το διάγραµµα (τις κάθετες και οριζόντιες γραµµές) των επιλεγµένων 
νοτών µόνο, δηλαδή των νοτών που έχουν επιλεγεί τα handles τους. Αποεπιλεγµένη, εµφανίζει το 
διάγραµµα όλων των νοτών µίας επιλεγείσας έκτασης. 

Οι εντολές Dragging Copies Music και Dragging Copies MIDI Data, επιλέγονται (είτε η µία, είτε 
η άλλη) για να δηλώσουµε στο πρόγραµµα τι θέλουµε να κάνει, όταν µία επιλεγείσα έκταση τη 
µεταφέρουµε σε ένα άλλο µέρος της παρτιτούρας, προς αντιγραφή. Στην πρώτη περίπτωση 
αντιγράφονται νότες και MIDI Data, στη δεύτερη µόνο MIDI Data.


