
Δουλεύοντας με το Finale (3η συνέχεια)

Ένα κλικ ...δεξιά
....Το δεξί κλικ του mouse κατά τη χρήση του προγράμματος.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση των ευκολιών που  μας παρέχουν τα Contextuals menu's του Finale. Ονομάζουμε έτσι, τα μενού 
εντολών που εμφανίζονται με το δεξί κλικ του mouse, είτε πάνω σε ένα σημείο της παρτιτούρας μας, είτε πάνω στο handle ενός στοιχείου της.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων να εμφανιζόμενα μενού, είναι εντολές που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Υπάρχουν όμως και ελάχιστες περιπτώσεις που 
εμφανίζονται εντολές που δεν υπάρχουν στα μενού εντολών του προγράμματος.

Κάνουμε χρήση των Contextual Menu's διότι σε μια δεδομένη φάση της εργασίας μας, μας παρέχουν άμεση πρόσβαση στις πιο απαραίτητες εκείνη τη 
στιγμή εντολές. Για παράδειγμα, με επιλεγμένο το εργαλείο Measure ή Select και έχοντας επιλέξει ένα μέτρο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο μέτρο με το mouse. 
Θα εμφανισθούν, όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα, οι πλέον χρήσιμες για την περίσταση εντολές και υποεντολές. 

Στη δεδομένη στιγμή έχουμε άμεση πρόσβαση σε δεκάδες επιλογές, χωρίς να χρειασθεί να ανατρέξουμε στα οικεία μενού εντολών ή στα οικεία 
εργαλεία.

Τα εργαλεία τα οποία μας επιτρέπουν τη χρήση των Contextual Menu's είναι τα εξής: Selection, Staff, Measure, Key Signature, Time Signature, Simple Entry, 
Tuplet, Smart Shapes, Expression, Articulation, Lyrics, Text, Chords, Clef, Repeats, Note Mover, Special Tools, Page, Ossia και Graphics.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
-Στα Selection και Measure Tools: Αν επιλέξουμε ένα μέτρο με το δεξί κλικ, έχουμε άμεση πρόσβαση στις εντολές που εμφανίζονται στην προηγούμενη εικόνα. 
Οι δύο τελευταίες εντολές της εικόνας (Edit Beat Chart και Edit Split Point) είναι προσβάσιμες μόνο με δεξί κλικ στο mouse. Στο προηγούμενο άρθρο εξετάσαμε 
την εντολή Edit Beat Chart.
-Στο Selection Tool: αν επιλέξουμε με απλό κλικ ένα στοιχείο, με δεξί κλικ, έχουμε άμεση πρόσβαση στις πλέον χρήσιμες εντολές για αυτό το στοιχείο. Δείτε 
μερικά παραδείγματα στις επόμενες εικόνες.



-Στο Staff Tool: Με δεξί κλικ στο handle του πενταγράμμου, ή στο handle του ονόματος, εμφανίζονται οι κυριώτερες εντολές του μενού staff. Με δεξί κλικ στο 
πεντάγραμμο εμφανίζονται οι παράμετροι του παραθύρου Staff Attributes.

-Στα Key και Τime Signature Tools: Με δεξί κλικ σε επιλεγμένα μέτρα, μας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων αυτών.

-Στο Simple Entry Tool: Με δεξί κλικ πάνω σε επιλεγμένη νότα ή παύση, εμφανίζονται οι σημαντικότερες κινήσεις που θα απαιτηθούν για τη συγκεκριμένη νότα 
ή παύση. Σημειώνουμε τη δυνατότητα άμεσης μετατροπής μίας νότας σε παύση και τούμπαλιν.

-Στο Tuplet Tool: Με δεξί κλικ πάνω στο handle του συμβόλου, έχουμε άμεση πρόσβαση  σε πλειάδα εντολών και παραμέτρων, χωρίς να απαιτηθεί να τις 
αναζητήσουμε σε άλλα παράθυρα. 

-Στα Smart Shapes, Expression, Articulation Tools: Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στα handles των συμβόλων αυτών και έχουμε άμεση πρόσβαση σε εντολές και 
παραμέτρους για αυτά τα στοιχεία (Διαγραφή, Θέση, Απόκρυψη, Αλλαγή, κ.λπ.).

-Στο Lyric Tool έχουμε τη δυνατότητα της χρήσης των Contextual Menu's στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-με επιλεγμένη την εντολή Adjust Syllables: Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο handle των νοτών.

 -με επιλεγμένη την εντολή Edit Word Extensions: Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο handle των γραμμών extension.
-με επιλεγμένη την εντολή Edit Lyrics: Κάνουμε δεξί κλικ μέσα στο πεδίο του παραθύρου Edit. Δείτε το επόμενο παράδειγμα.



-Στο Text Tool: Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στα handles των πλαισίων κειμένου.
-με επιλεγμένη την εντολή Edit Text: Κάνουμε δεξί κλικ μέσα στο πεδίο του παραθύρου Edit. Δείτε το προηγούμενο παράδειγμα.

-Στο Chord Tool: Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στα handles των συμβόλων των συγχορδιών ή των εικονογραφημμένων συγχορδιών (Fretboards).

-Στο Clef Tool:  Με δεξί κλικ σε επιλεγμένα μέτρα, μας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του κλειδιού.

-Στο Repeat Tool:  Με δεξί κλικ σε επιλεγμένα μέτρα, μας παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εισαγωγής σχηματικών συμβόλων επανάληψης. Με δεξί κλικ στο 
handle των συμβόλων επανάληψης (σχηματικών ή κειμένου), μας παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε εντολές και παραμέτρους. Δείτε το επόμενο 
παράδειγμα.

-Στο Note Mover Tool:  Με δεξί κλικ στα handles των νοτών σε ένα μέτρο, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής των νοτών. 

-Στα SpecialTools:  Tα Contextual Menu's είναι διαθέσιμα στα εργαλεία Notehead Position Tool, Note Shape Tool και Accidental Position Tool.

-Στο Page Tool:  Tα Contextual Menu's είναι διαθέσιμα, είτε κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε ένα πεντάγραμμο, είτε κάνοντας δεξί κλικ πάνω στα handles που ορίζουν 
τα περιθώρια της σελίδας μας. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε άμεση πρόσβαση σε εντολές σχετιζόμενες με τις παραμέτρους (περιθώρια, θέση, κ.λπ.) των 
πενταγράμμων ή των συστημάτων των πενταγράμμων. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε άμεση πρόσβαση σε εντολές σχετιζόμενες με τις παραμέτρους της 
κάθε σελίδας (περιθώρια, κ.α.).

-Στο Ossia Tool:  Με δεξί κλικ στο handle του Ossia Measure έχουμε πρόσβαση στις εντολές Ossia Definition, Delete, Show/Hide. 

-Στο Graphics Tool:  Με δεξί κλικ στο handle του Ossia Measure έχουμε πρόσβαση στις εντολές Edit Graphic Attributes, Delete, Show/Hide, κ.α. 

Κλείνοντας το θέμα θα αναφέρουμε ότι χρήση του δεξιού κλικ του mouse μπορούμε να κάνουμε και κατά τη δημιουργία scripts (Plug-Ins).
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