
∆ουλεύοντας µε το Finale (7η συνέχεια)

Το Sampler Aria και οι ήχοι Garittan: Για την τελειότερη ακρόαση της παρτιτούρας µας

Από την έκδοση 2009 και µετά το Finale εµπεριέχει το sampler Aria για την ακρόαση της παρτιτούρας µε τους ήχους Garritan.
 Οι ήχοι Garritan αποτελούν σήµερα την πιο ποιοτική γκάµα ήχων. Περιλαµβάνουν 300 και πλέον ήχους κλασικών οργάνων, συνόλων, κρουστών, ήχους µε jazz ιδίωµα, αλλά 
και άλλους ήχους.

Για να ακούσουµε ένα αρχείο µας µε τους ήχους Garritan θα πρέπει κατά τη δηµιουργία του αρχείου και στη διαδικασία Setup Wizard να επιλέξουµε τους ήχους Garritan. 
∆είτε την επόµενη εικόνα 1.

Αν τώρα θελήσουµε να ακούσουµε κάποιο παληό αρχείο µας µε ήχους Garritan θα πρέπει να προχωρήσουµε ως εξής: Ας υποθέσουµε ότι έχουµε το ακόλουθο αρχείο - 
score το οποίο αποτελείται από 4 πεντάγραµµα (πιάνο, harp, σύνολο Strings και Bass).

Πρώτη µας κίνηση είναι η επιλογή της εντολής  Play Finale Through Audio Units. Η εντολή ευρίσκεται στο µενού εντολών MIDI/Audio, επόµενη εικόνα.

Στη συνέχεια και στο ίδιο µενού εντολών επιλέγουµε την εντολή Instrument Setup/υποεντολή Audio Units Instruments. Εµφανίζεται το παράθυρο Audio Unit Instruments, 
επόµενη εικόνα.



Κάνοντας ΚΛΙΚ στο πεδίο 1-16 Audio Unit (όπως φαίνεται στην εικόνα) θα ορίσουµε σαν µονάδα ακρόασης την Garittan Instruments for Finale.. για την ακρόαση των 16 
πρώτων καναλιών (πενταγράµµων) του αρχείου µας. Το ίδιο θα επαναλάβουµε για τα υπόλοιπα πεντάγραµµα (κανάλια 17-32, κ.λπ.). Το τελικό αποτέλεσµα απεικονίζεται 
στις επόµενες δύο εικόνες.

      

Κάνοντας ΚΛΙΚ στο πεδίο Edit της προηγούµενης εικόνας θα φορτώσουµε τους ήχους Garritan. Εµφανίζεται το παράθυρο Audio Unit Viewer. Πρόκειται για το κυρίως 
παράθυρο του Soft Sampler Aria  που ενσωµατώθηκε στην έκδοση Finale 2009. Το audio unit Aria  κατασκευάζεται από την εταιρεία Plogue Art et Tecnhologie, Inc και 
χρησιµοποιείται σαν plugin στο Finale από την έκδοση 2009. ∆ιαβάζει όλα τα VST instruments. Κάθε δείγµα οργάνου (sampler) µπορούµε να το επεξεργασθούµε. Η διαχείριση 
των ήχων γίνεται ταχύτατα και γενικά το user interface του προγράµµατος είναι πολύ φιλικό. Τα πεδία empty αποτελούν τα 16 πρώτα κανάλια ανάθεσης και ακρόασης των 
ήχων.  

Κάνοντας ΚΛΙΚ σε κάθε πεδίο empty θα φορτώσουµε για κάθε κανάλι έναν ήχο Garritan. ∆είτε την επόµενη εικόνα.



Επιλέγουµε από κάθε κατηγορία ήχων (001-013) τον ήχο που θέλουµε να φορτωθεί στο πρόγραµµα. Οταν φορτώσουµε µερικούς ήχους θα έχουµε την επόµενη εικόνα.
Σε κάθε ένα από τα 16 κανάλια µπορούµε να αναθέσουµε έναν ήχο sampler, µπορούµε δε τον ίδιο ήχο να τον αναθέσουµε σε περισσότερα κανάλια. Η εντολή Reload πάνω από 
τον κατάλογο των κατηγοριών επαναφορτώνει έναν ήχο. Η εντολή Import φορτώνει έναν ήχο από άλλον κατασκευαστή. 

Σύντοµες επεξηγήσεις για τη µηχανή ακρόασης Aria δίνονται στις δύο επόµενες εικόνες.

Κάνοντας ΚΛΙΚ στο πεδίο CONTROLS....

Η έκταση του οργάνου που θα επιλέξουµε αναπαρίσταται στο κλαβιέ. Τα πρώτα αριστερά πλήκτρα του (virtual) κλαβιέ µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτες 



µέσω των οποίων αναθέτουµε διάφορους controllers. Το πεντάλ δεξιά παρέχει sustain τριών βαθµίδων.
Mέσω του παραθύρου About έχουµε πληροφορίες για κάθε δείγµα (συχνότητα δειγµατοληψίας, µέγεθος σε MB, κ.λπ.). Ορίζουµε επίσης το µέγεθος cashe του υπολογιστή 

για το κάθε δείγµα, κάνουµε µικροκουρδίσµατα, µεταβάλλουµε την ποιότητα του δείγµατος, καθώς και την πολυφωνία του. Ο αρχάριος χρήστης δεν επεµβαίνει σε αυτές τις 
παραµέτρους, µιας και έχουν ορισθεί από τον κατασκευαστή.

Στη συνέχεια από την εντολή Window/Instrument List (η ίδια εντολή ευρίσκεται και στο µενού εντολών MIDI/Audio (υποεντολή Instrument Setup), ορίζουµε νέους ήχους 
για την ακρόαση του αρχείου µας. Μόλις τρέξουµε την εντολή Instrument List θα εµφανισθεί το ακόλουθο παράθυρο.

 

Στη στήλη Instrument της εικόνας απεικονίζονται τα ονόµατα των οργάνων, τον ήχο των οποίων είχαµε αρχικά ορίσει. Κάνοντας ΚΛΙΚ στο πεδίο Instrument (βλέπετε 
επόµενη εικόνα) θα ορίσουµε νέο ήχο (από τους Garritan) που θα εκτελεσθούν από τη µηχανή Aria.  

Επιλέγουµε New Instrument και εµφανίζεται το παράθυρο Instrument Definition, βλέπετε επόµενες δύο εικόνες.

                           

Την ίδια διαδικασία ακολουθούµε και για τα κανάλια 17-32 αν το score µας έχει περισσότερα των 16 πενταγράµµων.

Αποθηκεύοντας το αρχείο µας σαν Audio File (εντολή File/Export to Audio File), αυτό θα εκτελείται µε τους ήχους Garritan. Να σηµειώσουµε ότι κάθε χρήστης µπορεί να 
αποκτήσει µεγαλύτερη γκάµα ήχων Garritan µε πρόσθετο κόστος.

 

Ανακεφαλαίωση

Τα κανάλια ακρόασης του Finale είναι στο σύνολό τους 128, διαιρηµένα σε 8 οµάδες των 16 καναλιών η κάθε µία. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να ακούµε παράλληλα 128 
διαφορετικά ηχοχρώµατα οργάνων. Σε κάθε οµάδα καναλιών αναθέτουµε ένα audio unit (µηχανή αναπαραγωγής ήχων), που είναι ένα virtual όργανο (Synth ή Sampler). Για κάθε 
κανάλι (1-16) µίας οµάδας ορίζουµε ένα διαφορετικό ηχόχρωµα από κάθε audio unit. Τα διαθέσιµα audio units στα δύο λειτουργικά συστήµατα είναι:
 



  

 
Στην παρούσα ανάλυση δεν θα αναφερθούµε στη δυνατότητα ακρόασης των αρχείων Finale από εξωτερικές (Hardware) µονάδες συνθεσάϊζερ, samplers, πιάνα, κ.λπ.. Η 

ακρόαση από αυτές τις µονάδες υλοποιείται µέσω MIDI.

Η µηχανή audio unit (sampler) Aria ενσωµατώθηκε στο πρόγραµµα από την έκδοση 2009. Σε προηγούµενες εκδόσεις η µηχανή ήταν το Kontakt της εταιρείας Native 
Instruments. 

Αν δηµιουργούµε τα αρχεία µας µε την εντολή File/New/Document With Setup Wizard, τότε οι ήχοι ανατίθενται αυτόµατα στα πεντάγραµµα (κανάλια). Σε αυτή την 
περίπτωση το πρόγραµµα µας ρωτάει αν θα αναθέσει στα πεντάγραµµα τους ήχους Garritan ή τους SmartMusic.
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