
Δουλεύοντας µε το Finale (4η συνέχεια)

Η τυποποίηση της εργασίας µας: Η Βιβλιοθήκη Document Options.

Πολλοί από τους χρήστες του Finale θάθελαν να έχουν µία ειδική αισθητική για την απεικόνιση της παρτιτούρας των έργων τους. Επίσης, για 
πρακτικούς λόγους, θάθελαν να µην είναι αναγκασµένοι επαναλαµβάνουν τις διαδικασίες ορισµού των παραµέτρων του αρχείου, κάθε φορά που ξεκινούν να 
γράψουν ένα νέο έργο. Ακόµα άλλοι θάθελαν, ανάλογα µε τις ανάγκες µιας παρτιτούρας, να εφαρµόζουν την ίδια αισθητική κατά την αντιγραφή πολλών 
οµοειδών έργων. Στο παρόν άρθρο αναφερόµεθα στην εµφάνιση των επί µέρους στοιχείων µιας παρτιτούρας και όχι στη συνολική εµφάνιση αυτής.

Oι παράµετροι που καθορίζουν την εµφάνιση των στοιχείων µιας παρτιτούρας, εµπεριέχονται στην εντολή Document/Options, βλέπετε επόµενη εικόνα. 

Οι παράµετροι που µπορούµε να ορίσουµε µέσω αυτής της εντολής και του παραθύρου που ενεργοποιεί, εµφανίζονται στην ακόλουθη εικόνα (αριστερή 
στήλη).

 

Οποιαδήποτε αλλαγή παραµέτρου σε οποιαδήποτε κατηγορία στοιχείου απαιτεί να επιλέξουµε Apply. Στη συνέχεια πατάµε ΟΚ  για να κλείσει το 
παράθυρο. Σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή µιας παραµέτρου δεν επηρεάζει ήδη εισαχθέντα στοιχεία, παρά µόνον τα επόµενα στοιχεία που θα εισαχθούν, 
τούτο δε επισηµαίνεται στο οικείο παράθυρο του προγράµµατος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όµως η οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει και τα ήδη 
εισαχθέντα στοιχεία.

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις κατηγορίες παραµέτρων που επηρεάζουν πρόδηλα την εµφάνιση της παρτιτούρας µας καθώς και τον τρόπο 
αποθήκευσης και ανάκλησης των προτιµήσεών µας.

Οι σηµαντικότερες παράµετροι που επηρεάζουν την εµφάνιση των στοιχείων της παρτιτούρας

1η κατηγορία: Οι παράµετροι Accidentals (Αλλοιώσεις).
Οι παράµετροι των Αλλοιώσεων που επηρεάζουν άµεσα την εµφάνιση της παρτιτούρας µας είναι αυτές των αποστάσεων των συµβόλων των 

αλλοιώσεων. Επεξηγούνται δε παραπλεύρως της εικόνας.



2η κατηγορία: Οι παράµετροι Beams (Δοκοί).
 Δοκούς  ονοµάζουµε τις γραµµές σύνδεσης των νοτών µε αξίες ογδόων και µικρότερων. Είθισται να ονοµάζουµε Πρωτεύοντες Δοκούς  (Primary 
Beams) αυτούς των ογδόων ή τους πρώτους (τους πιο εξωτερικούς) δοκούς των δεκάτων έκτων, κ.λπ., και Δευτερεύοντες  (Secondary Beams) τους 
πρόσθετους δοκούς σύνδεσης νοτών µε αξίες δεκάτων έκτων ή και µικρότερων. Μελετήστε την επόµενη εικόνα.

Στο πεδίο (1) επιλέγουµε την κλίση των δοκών ως προς τις γραµµές του πενταγράµµου. Αν δηλαδή θα είναι επίπεδοι (παράλληλοι ως προς το 
πεντάγραµµο-Flatten) ή αν θα είναι επικλινείς. 

Πιο συγκεκριµένα, από το pop-up menu επιλέγουµε:
-Base Slope on End Notes Only: To πρόγραµµα θα σχεδιάσει τους δοκούς µε κλίση και σύµφωνα µε την τονική θέση της πρώτης και της τελευταίας 

συνδεδεµένης νότας της οµάδας των νοτών.
-Flatten Beams Based on Standard Note: To πρόγραµµα θα σχεδιάσει τους δοκούς µε κλίση και σύµφωνα µε τη θέση µίας τυπικής νότας µέσα στο 

πεντάγραµµο. Σαν τυπική νότα θεωρείται αυτή που ευρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο του πενταγράµµου. Εαν υπάρχουν δύο τέτοιες νότες µέσα στην οµάδα, 
τότε ο δοκός θα είναι επίπεδος.

-Flatten Beams Based on Extreme Note: To πρόγραµµα θα σχεδιάσει τους δοκούς µε κλίση και σύµφωνα µε τη θέση της πλησιέστερης στο δοκό νότας. 
Η κλίση εκκινεί από τη νότα αυτή.

-Flatten All Beams: Σχετική είναι η επιλογή Flat Beams στο παράθυρο Staff Attributes, όπου ορίζουµε επίπεδους δοκούς για κάθε πεντάγραµµο. 

Στο πεδίο (2) οι ορισµοί των παραµέτρων θα ισχύσουν εφ’ όσον εκτελέσουµε την εντολή Utilities/Rebeam/Rebeam Music. 
Στο πεδίο (3) επιλέγοντας ή αποεπιλέγοντας κάποιες από τις παραµέτρους µπορείτε να δείτε τα αποτελέσµατα στο παράδειγµα του παραθύρου.
Η παράµετρος Allow Primary Beam Within a Space, επιλεγµένη, επιτρέπει την κάθετη µετατόπιση του πρωτεύοντος δοκού κατά µία απόσταση έτσι ώστε 

να µην πέφτει εντελώς πάνω στη γραµµή του πενταγράµµου. Ισχύει για δοκούς που εκτείνονται µέσα στο πεντάγραµµο. Δεν επενεργεί όταν έχουµε επιλέξει 
Flatten All Beams.

Η παράµετρος Allow Rests to Float, αποεπιλεγµένη, αποµακρύνει τους δοκούς από τις παύσεις, εφ’ όσον αυτές ευρίσκονται πλησίον των δοκών.
Η παράµετρος Extend Beams Over Rests επιτρέπει την οριζόντια επέκταση των δοκών έως τη γειτονική παύση ή παύσεις, είτε εξ’ αριστερών είτε εκ 

δεξιών.
Η παράµετρος Extend Secondary Beams Over Rests επιτρέπει την οριζόντια επέκταση των δευτερευόντων δοκών έως τη γειτονική παύση ή παύσεις, 

είτε εξ’ αριστερών είτε εκ δεξιών. Επενεργεί, εφ’ όσον έχει επιλεχθεί η παράµετρος Extend Beams Over Rests.
Η παράµετρος Display Half-Stems for Beamed Rests επιτρέπει την εµφάνιση µισού στελέχους (Half Stem) είτε στις προεκτάσεις των δοκών, είτε στους 

δοκούς που γεφυρώνουν µία ή περισσότερες παύσεις. Τα µισά stems εκτείνονται σε κάθε παύση που καλύπτεται από το δοκό.

Στο πεδίο (4) ορίζουµε τιµές για τις παραµέτρους το πάχος, την απόσταση µεταξύ των beams, κ.λπ.
Η παράµετρος Beam Thickness αφορά το πάχος της γραµµής των δοκών.  
Η παράµετρος Broken Beam Length αφορά το µήκος των διασπασµένων δοκών (επαληθεύστε µε ένα παράδειγµα µε αξίες ένα 1/16, µετά µία παύση και 

µετά µία οποιαδήποτε αξία). Εννοείται ότι έχει επιλεχθεί η παράµετρος Extend Secondary Beams Over Rests.
Η παράµετρος Secondary Beam Seperation αφορά την απόσταση µεταξύ των δοκών (εφ’ όσον υπάρχουν δύο δοκοί τουλάχιστον).
Η παράµετρος Maximum Slope αφορά τη µέγιστη τιµή της κλίσης που µπορεί να έχουν οι δοκοί. Τιµή ίση µε 0 ισοδυναµεί µε επίπεδους δοκούς.
Η παράµετρος Maximum Distance from Middle Staff Line αφορά τη µέγιστη (κάθετη) απόσταση που µπορεί να τοποθετούνται οι δοκοί. Αρνητικές τιµές 

αποµακρύνουν τους δοκούς από το πεντάγραµµο.



3η κατηγορία: Οι παράµετροι Clefs (Κλειδιά).

Στο πεδίο Spacing  επιλέγουµε την απόσταση σε cm που έχει το κλειδί από την αρχή του πενταγράµµου (before) και από την πρώτη νότα (after). 
Επίσης επιλέγουµε µία ειδική απόσταση µεταξύ του κλειδιού και του οπλισµού (Extra Space Between Clef and Key Signature) ή µεταξύ του κλειδιού και του 
χρονοδείκτη (Extra Space Between Clef and Τime Signature).

4η κατηγορία: Οι παράµετροι Key Signature (Οπλισµός).

 

Στο Πεδίο (2): 
-Ορίζουµε την απόσταση σε cm που έχει ο οπλισµός από την αρχή του πενταγράµµου (Space Before) και από την πρώτη νότα (Space After). Επίσης 

την απόσταση του οπλισµού της αναίρεσης από την πρώτη νότα (Space After Cancelled Key), την απόσταση µεταξύ των συµβόλων αλλοίωσης του οπλισµού 
(Space Between Key Signature Accidentals) και τέλος, µία ειδική απόσταση µεταξύ του οπλισµού και του χρονοδείκτη. 

5η κατηγορία: Οι παράµετροι Fonts (Γραµµατοσειρές).
Ο ορισµός της επιθυµητής γραµµατοσειράς για κάθε στοιχείο της παρτιτούρας µας (κεφαλές νοτών, στίχοι, κείµενα, σύµβολα text δυναµικών, ονόµατα 

πενταγράµµων, σύµβολα συγχοδριών, κ.λπ.) είναι διαδικασία που πολλοί θάθελαν να αποφεύγουν κατά τη δηµιουργία ενός νέου αρχείου. Επί πλέον οι 
περισσότεροι χρήστες προτιµούν να χρησιµοποιούν συγκεκριµένες γραµµατοσειρές, στυλ και µεγέθη για τα στοιχεία της παρτιτούρας των, εποµένως η 
τυποποίηση µέσω του ορισµού των προτιµήσεων είναι αναγκαία.

Από το πεδίο Set Font ορίζουµε για κάθε στοιχείο είδος, µέγεθος και στυλ (πλάγιο, απλό, έντονο) γραµµατοσειράς. Για την εµφάνιση των στοιχείων 
στα οποία µπορούµε να ορίσουµε τις επιλογές µας, κάνουµε κλικ στο κάθε πεδίο (Lyrics, Text, Noteheads, Symbol) και εµφανίζονται τα περιεχόµενα του 
κάθε πεδίου, όπως δείχνουν τα πλαίσια των παράπλευρων εικόνων.   



6η κατηγορία: Οι παράµετροι των Layers.
 

7η κατηγορία: Οι παράµετροι των Lines and Curves (Γραµµές και Καµπύλες).

8η κατηγορία: Οι παράµετροι Stems (Στελέχη νοτών, µπαστούνια).



9η κατηγορία: Οι παράµετροι Time Signature (Χρονοδείκτης).

-Στα πεδία (1) ορίζουµε να εµφανίζεται το σύµβολο c (Abbreviated Symbol) αντί του 4/4 και το σύµβολο  C αντί του 2/2 (σε πεντάγραµµα των 4/4 και 
2/2 αντίστοιχα). 

Μπορούµε επίσης να επιλέξουµε οποιοδήποτε άλλο σύµβολο από τη βιβλιοθήκη συµβόλων του προγράµµατος, κάνοντας κλικ στο πεδίο Score ή Parts. 
Εµφανίζεται το παράθυρο Symbol Selection και επιλέγουµε. 

Μπορούµε επίσης, αφού ζητήσουµε την απόκρυψη του συµβόλου του χρονοδείκτη, να σχεδιάσουµε ένα άλλο σύµβολο (σχήµα ή κείµενο) και να το 
τοποθετήσουµε στη θέση του συµβόλου του χρονοδείκτη. Για το σχεδιασµό νέων συµβόλων ανατρέχουµε στο παράθυρο Shape Designer. Οµοίως µπορούµε 
να εισάξουµε ένα σύµβολο- κείµενο, γράφοντας το µε το εργαλείο Text.

-Στα πεδία (2) ορίζουµε την κάθετη απόσταση του χρονοδείκτη ως προς το πεντάγραµµο. Ορίζοντας θετικές τιµές, o χρονοδείκτης µετακινείται προς τα 
πάνω, αρνητικές προς τα κάτω και µε τιµή 0 (µηδέν) τοποθετείται στη φυσική του θέση. Το πεδίο Abbreviated Symbol αναφέρεται στα σύµβολα c   ή   C, 
ενώ τα πεδία Top και Bottom Symbol στα αριθµητικά σύµβολα του χρονοδείκτη (πάνω και κάτω).

-Στο πεδίο Display Courtesy Time Signature at End of Staff System ορίζουµε το αν θα εµφανίζεται, στο τέλος του πενταγράµµου, ο ισχύων για το 
επόµενο µέτρο χρόνος, αν στο µεταξύ έχει ορισθεί προσωρινά άλλος χρόνος (Προειδοποίηση αλλαγής).

-Στα πεδία (3) ορίζουµε την απόσταση του χρονοδείκτη ως προς τo σύµβολο του οπλισµού και την πρώτη νότα, ουσιαστικά την πριν και την µετά 
απόσταση του χρονοδείκτη από τα υπόλοιπα στοιχεία του πενταγράµµου. Οι τυπικές αποστάσεις δίνονται από το πρόγραµµα.  

-Στα πεδία (4) ορίζουµε ένα διαφορετικό σύµβολο απεικόνισης του συµβόλου των µεικτών χρόνων. Π.χ. µπορούµε αντί της γραφής 4/4+3/4 να έχουµε 
4/4*3/4. 

Η αποθήκευση και ανάκληση των προτιµήσεων του προγράµµατος.

Εκτελώντας την εντολή File/Save Library θα αποθηκεύσουµε τις προτιµήσεις µας. Εκτελώντας την εντολή θα ανοίξει το ακόλουθο παράθυρο, στο οποίο 
θα ορίσουµε ποιά βιβλιοθήκη θέλουµε να αποθηκεύσουµε. Η εκτέλεση της εντολής µπορεί να γίνει και από το παράθυρο Document Options  (πεδίο Save 
Library, κάτω µέρος της εικόνας). Εν προκειµένω θα επιλέξουµε να αποθηκεύσουµε τη βιβλιοθήκη Document Options.

 

Επιλέγουµε τη βιβλιοθήκη Document Options  και πατάµε ΟΚ. Στη συνέχεια το πρόγραµµα θα µας ρωτήσει που θα αποθηκευθεί το αρχείο της 
βιβλιοθήκης Document Options και µε ποιό όνοµα. Οι βιβλιοθήκες του προγράµµατος βρίσκονται στον φάκελλο Libraries, ο οποίος βρίσκεται στο φάκελλο 
του προγράµµατος. Επιλέγουµε να αποθηκεύσουµε το αρχείο µας στο φάκελλο Libraries  µε το όνοµα My Options. Δίνουµε ένα διαφορετικό όνοµα για να 
διατηρήσουµε την αρχική βιβλιοθήκη προτιµήσεων του προγράµµατος άθικτη. 

Μπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλές βιβλιοθήκες προτιµήσεων και να επιλέγουµε κάθε φορά (µε την εντολή Load Library) αυτή που ταιριάζει στις 
ανάγκες κάθε αρχείου µας. Ελέγχοντας τώρα τα περιεχόµενα του φακέλλου Libraries θα δούµε το αρχείο My Options.



Τώρα, σε κάθε νέο αρχείο θα µπορούµε να χρησιµοποιούµε τις προτιµήσεις που ορίσαµε. Αρκεί µε το άνοιγµα του αρχείου να εκτελέσουµε την εντολή 
File/Load Library και να επιλέξουµε τη βιβλιοθήκη My Options. Η εκτέλεση της εντολής µπορεί να γίνει και από το παράθυρο Document Options (πεδίο Load 
Library, κάτω µέρος της εικόνας).


