
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B’ μέρος) 
 

      Συνέχεια λοιπόν των οδηγιών για την χρήση του FINALE 2006, αν και ήδη έχει 
κυκλοφορήσει το FINALE 2007. Αφού ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των 
κυριοτέρων λειτουργιών του FINALE 2006 μετά θα αναφερθούμε στις διαφορές και 
στις προσθήκες που υπάρχουν στο FINALE 2007. 
 

 
 

    Υπάρχουν στο FINALE πολλά έτοιμα Templates (έτοιμες παρτιτούρες που 
μπορούμε να γράψουμε). Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να χρησιμοποιούμε αυτά τα 
Templates. Θα τα βρείτε αν επιλέξτε File πάνω αριστερά στην οθόνη, μετά New και 
μετά Document From Template… Αν όμως  δεν υπάρχει κάτι έτοιμο που να μας 
ταιριάζει , ανοίγουμε ένα Template και το τροποποιούμε ή το στήνουμε από την αρχή 
με το Document Setup Wizard.  
 

 
 

    Θα ασχοληθούμε σε αυτή την ενότητα με τις λειτουργίες του Staff Tool   , του 
εργαλείου που μας βοηθά να διαχειριστούμε τα πεντάγραμμα ή και τις ομάδες των 
πενταγράμμων (Groups). 
   
  Ας υποθέσουμε ότι θα γράψουμε ένα κομμάτι για κλαρινέτο, πιάνο και κουαρτέτο 
εγχόρδων για τις ανάγκες της κατανόησης του εργαλείου αυτού. Με την βοήθεια του 
Document Setup Wizard δημιουργούμε το κομμάτι αυτό και πατάμε με το ποντίκι 
το εργαλείο αυτό (Το Staff Tool). Στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί μια λέξη 
Staff. Πιο καλά θα είναι να ευρίσκεστε σε page view (να βλέπετε σελίδα).  
 
   Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εισάγετε 1 δεύτερο κλαρινέτο πριν από το πιάνο. 
Δίπλα από το κλειδί σολ του πιάνου υπάρχει 1 τετραγωνάκι (Handle). Το μαρκάρετε 
με αριστερό κλικ και αυτό θα είναι το πεντάγραμμο που από πάνω του θα εισάγετε το 
δεύτερο κλαρινέτο. Αν δεν μαρκάρετε το Handle, το πεντάγραμμο που θα εισάγετε θα 
προστεθεί στο τέλος του συστήματος.  
 Κάνοντας διπλό αριστερό κλικ επάνω στη λέξη Staff, εμφανίζεται ένα pull down 
menu.     



 
 
 

 
 
 
1) Πρώτη επιλογή είναι η New Staves…   
     Αν κάνετε 1 αριστερό κλικ πάνω του με το ποντίκι, θα σας βγάλει ένα παράθυρο 
που θα σας ρωτά πόσα πεντάγραμμα θέλετε να προσθέσετε και εκεί που γράφει 
Topline to Topline Distance, βάζετε πόση απόσταση θέλετε να έχει το νέο 
πεντάγραμμο που θα προσθέσετε  σε σχέση με το επόμενο πεντάγραμμο του 
κομματιού (Το κλειδί σολ του πιάνου). 
Αυτή είναι μια διαδικασία για να προσθέσουμε απλώς ένα πεντάγραμμο στο κομμάτι 
που κατά τη γνώμη μου αυτό το πεντάγραμμο θα χρησιμοποιηθεί σαν πρόχειρο, γιατί 
δεν έχει στην αρχή του το όνομα του οργάνου , ούτε και το τρανσπόρτο του. (Το 
κλαρινέτο είναι σε σι ύφεση). 
 
 2) Πιο σωστό νομίζω είναι να χρησιμοποιήσετε την δεύτερη εντολή New Staves 
(with Setup Wizard). Θα μαρκάρετε πάλι το Handle στο κλειδί σολ του πιάνου και 
μετά θα κάνετε αριστερό κλικ στην εντολή  New Staves (with Setup Wizard). Τότε 
θα σας ανοίξει το εξής παράθυρο.  
 



 
 
Αριστερά υπάρχουν οι ομάδες των οργάνων. Διαλέξτε με το ποντίκι Woodwinds. Στη 
μεσαία στήλη διαλέξτε Clarinet Bb. Πατήστε μετά το Add και το κλαρινέτο θα 
εμφανιστεί στην δεξιά στήλη. Πατήστε τέλος και το δεύτερο κλαρινέτο θα εμφανιστεί 
στην σελίδα κάτω από το πρώτο με το τρανσπόρτο του και το όνομά του δίπλα.  
 
    3) Τρίτη επιλογή του pull down menu.  Είναι η Delete Staves. Για να σβήσετε 
ένα πεντάγραμμο, μαρκάρετε το Handle του και πατήστε το Delete ταυτόχρονα με το 
Shift του πληκτρολογίου σας. Τότε θα σβηστεί το πεντάγραμμο αλλά η θέση του θα 
μείνει κενή.  
      Για να σβήσετε  περισσότερα από ένα πεντάγραμμα  μαρκάρετε το  Handle του 
πρώτου που θέλετε να σβήσετε και κρατώντας πατημένο το Shift του πληκτρολογίου 
σας μαρκάρετε και τα Handle των υπολοίπων που θέλετε να σβήσετε και πατήστε το 
Delete και ταυτόχρονα το Shift του πληκτρολογίου σας. Τότε θα σβηστούν τα 
πεντάγραμμα και τα υπόλοιπα πεντάγραμμα αλλά η θέση τους θα μείνουν κενές. 
  
     4)  Για να μη μένουν κενές οι θέσεις των πενταγράμμων, μαρκάρετε το Handle 
ενός η περισσοτέρων (πατώντας ταυτόχρονα το Shift) και πατήστε το Delete του 
πληκτρολογίου σας. Αυτή είναι η 4η εντολή του  pull down menu του Staff Tool η 
Delete Staves and Reposition.   
  
 
     5)  Πέμπτη εντολή είναι η Edit Staff Attributes… Αν κάνετε αριστερό κλικ πάνω 
της θα εμφανιστεί το εξής παράθυρο :  



      
 
  Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε για τα 
πεντάγραμμά μας. 
• Πρώτα απ’ όλα διαλέγουμε σε ποιο πεντάγραμμο θέλουμε να κάνουμε 
ρυθμίσεις , από την πρώτη εντολή στο πάνω μέρος του παραθύρου αυτού. ( Σ’ αυτό 
το παράθυρο επίσης  μπορούμε να πάμε, αν κάνουμε διπλό αριστερό κλικ πάνω 
στο Handle του πενταγράμμου που θέλουμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις).  

• Από κάτω γράφει Full Staff Name Αυτό σημαίνει το όνομα του οργάνου αυτού 
του πενταγράμμου που θα γράφεται ολόκληρο στην αρχή του κομματιού.  

   Abbr. Staff Name σημαίνει το όνομα του οργάνου αυτού του πενταγράμμου που 
θα γράφεται όχι ολόκληρο αλλά με συντόμευση σε όλα τα συστήματα ως το τέλος του 
κομματιού. 
• Δίπλα από το Full Staff Name και το Abbr. Staff Name γράφει Edit… Aν κάνετε 
κλικ πάνω στο Edit θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας επιτρέψει να αλλάξετε 
το όνομα του οργάνου , να αλλάξετε γραμματοσειρά γλώσσα κ.λ.π. που θα φαίνεται 
στο κομμάτι. Βέβαια πρέπει να το γράψετε και στο Full Staff Name και στο Abbr. 
Staff Name. Δίπλα γράφει Position… και θα σας ανοίξει αυτό το παράθυρο. 



 
 
Alignment και Justification Σημαίνει που θα ευρίσκεται το όνομα του οργάνου 
δίπλα από το πεντάγραμμο. Διαλέγετε πάντα Right από τα pull down menu. Αν 
θέλετε πειραματιστείτε βάζοντας Left η Center από τα pull down menu. Το 
γράμμα Η σημαίνει πόσο αριστερά από το πεντάγραμμο θα γραφεί το όνομα του 
οργάνου  και το γράμμα V σημαίνει πόσο πάνω η κάτω από την 3η γραμμή του 
πενταγράμου θα γραφεί το όνονμα του οργάνου. Και στις 2 περιπτώσεις τα νούμερα 
αυτά πρέπει να έχουν αρνητικό πρόσημο. (το -). 
 

• Από κάτω γράφει First Clef . Δίπλα έχει 1 πεντάγραμμο με το κλειδί του σολ και 
πιο δίπλα γράφει Select.  Αν κάνετε αριστερό κλικ πάνω στο  Select, θα εμφανιστεί 
1 παράθυρο με κλειδιά, επιλέγετε αυτό που θέλετε, επιλέγετε Ο.Κ. και έτσι  
αλλάξατε το πρώτο κλειδί του πενταγράμμου. 

 
• Πιο δεξιά γράφει Staff. και δίπλα υπάρχει 1 pull down menu, που γράφει 

Standard 5-line   Αν πατήσετε πάνω εκεί θα σας ανοίξει το παράθυρο Staff Setup. 
 

 
 
Μπορείτε να αλλάζετε τον αριθμό των γραμμών κάθε πενταγράμμου, μια επιλογή 
πολύ χρήσιμη για τα κρουστά. Ανοίξτε το pull down menu και επιλέξτε αυτό που 
θέλετε. Αν δεν σας ικανοποιούν οι έτοιμες επιλογές μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 
δικό σας τύπο πενταγράμου επιλέγοντας από το pull down menu,  other…   Τότε 
θα σας εμφανιστεί το παραθυρο Staff Setup. Επάνω δεξιά είναι τσεκαρισμένο από 
το πρόγραμμα το Staff Lines 5 . Αν θέλετε περισσότερες η λιγότερες γραμμες , 
αλλάξτε το 5, Αν θέλετε όμως κάτι διαφορετικό,τσεκάρετε το Custom Staff. Τότε θα 



σας ανοίξει ένα παράθυρο , που έχει Handle για κάθε γραμμή. Τσεκάροντας ή όχι 
κάθε Handle , δημιουργείτε το δικό σας τύπο «πενταγράμμου». Πειραματιστείτε και 
με τα νούμερα στην δεξιά πλευρά αυτού του παραθύρου και θα δείτε τις πολλαπλές 
ρυθμίσεις που προσφέρει το FINALE. 
 

 
 

• Μια ρύθμιση πολύ χρήσιμη για τα πεντάγραμμα, είναι η Alternate Notation, 
Με αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε το πώς θα γράφονται οι νότες στο πεντάγραμμο, 
όπως δείχνει και το αντίστοιχο παράθυρο. Εδώ το πρόγραμμα μας επιτρέπει τις 
διαφορετικές ρυθμίσεις αυτές να τις εφαρμόσεουμε σε όποια φωνή θελουμε, 
επιλέγοντας Apply to Layer 1 , 2 κ.λ.π. Πρέπει όμως να έχετε τσεκάρει και τα 
δεξια κουτάκια, ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει. 

 
 

• Παραμένουμε στο παράθυρο Staff Attributes και πάμε στην επιλογή  
Transposition. 

 

 
•     Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να γράψουμε για όργανα που είναι σε σι ύφεση, μί 
ύφεση κ.λ.π. όπως είναι δίάφορα πνευστά, κλαρινέτα, κόρνα, σαξόφωνα  κ.λ.π. Από 
το pull down menu διαλέγετε το τρανσπόρτο που θέλετε να κάνετε και πατάτε το 
Ο.Κ. Αν δεν βρείτε έτοιμο το τρανσπόρτο που θέλετε, στο τέλος του pull down 
menu έχει την επιλογή other. Τότε θα πάτε στο Interval και θα γράψετε το 
διάστημα που θέλετε να ανεβήτε ή να κατεβήτε (κατεβαίνετε αν πριν από το 
νούμερο βάλετε το -) , και στο διπλανό κουτάκι που γράφει Key Alter θα βάλετε 



τον αριθμό των διέσεων ή των υφέσεων που θέλετε. (οι υφέσεις μπαίνουν αν βάλετε 
το – πριν το νούμερο) 

    Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και χρωματικό τρανσπόρτο , τσεκάροντας το 
Chromatic. Ακόμα αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε κλειδί στο πεντάγραμμο και από 
εδώ , τσεκάροντας το Set to clef. 
 
•     Στο παράθυρο Staff Attributes ακόμα, βλέπουμε ένα κλειδί του σολ. Ακριβώς 
δίπλα γράφει Select  από εδώ επιλέγετε το κλειδί του πενταγράμμου αν δεν το έχετε 
επιλέξει ήδη. 
 

•     Αμέσως από κάτω γράφει Notation Style και δίπλα έχει ένα pull down menu 
που γράφει Standard Αν ανοίξετε αυτό το menu θα δείτε  τις  επιλογές Percussion, 
Note shapes, Tablature. Από εδώ επιλέγετε πως θέλετε να γράφονται οι νότες στο 
συγκεκριμένο πεντάγραμμο. Δοκιμάστε με το Select κάθε μια από τις επιλογές και 
θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. 
   

• Στην περιοχή Options αφήστε τσεκαρισμένες την πρώτη και τέταρτη επιλογή.  
 
• Στην περιοχή Intepented Elements μη τσεκάρετε τίποτα , ενώ στην περιοχή 

Items to Display να είναι τσεκαρισμένα όλα τα κουτάκια.  Αργότερα, όταν θα 
καταλάβετε πως περίπου λειτουργεί το FINALE, θα αναφερθούμε διεξοδικά σε 
αυτές τις επιλογές που τις αλλάζουμε σε ειδικές περιπτώσεις.  

 

    
 
• Γύρίζουμε πάλι στο Staff Tool και πάμε από το pull down menu στην επιλογή 

Respace Staves.   Η αριστερή στήλη αναφέρεται στο πρώτο πεντάγραμμο του 
κομματιού μας και η δεξιά σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι τσεκαρισμένο από το 
FINALE το Keep current position. Αν θέλετε να αλλάξετε την θέση του πρώτου 
πενταγράμμου σημειώσετε με αρνητικό νούμερο (βάζοντας πριν το νούμερο το -), 
πόσο κάτω από την κορυφή της σελίδας θέλετε να ευρίσκεται. Ακριβώς Από κάτω 
σημειώνετε, αν θέλετε, πόσο τοις εκατό μεγέθυνση ή σμίκρυνση θέλετε να έχει το 
πρώτο σας πεντάγραμμο. Στην δεξιά στήλη σημειώνετε πόσο θέλετε να απέχουν 
μεταξύ τους τα υπόλοιπα πεντάγραμμα και το μέγεθός τους.     

 
•   Sort Staves. Αν προσθέσετε ένα πεντάγραμμο στο τέλος ενός συστήματος 

πενταγράμμων , και μετα το μετακινήσετε  με το ποντίκι, τότε οι αριστερές και 
μερικές φορές οι δεξιές γραμμές του πενταγράμμου αυτού θα εξαφανιστούν. Αν 
πατήσετε το Sort Staves to FINALE θα εμφανίσει πάλι τις γραμμές χωρίς όμως να 
αλλάξει την αρίθμηση των πενταγράμμων. 

 
•   Auto Sort Staves. Αν είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή το FINALE θα 

εμφανιζει πάντα τις γραμμές, όπως είπαμε πριν.      
 



      
 
•   Staff Usage. Αφού καθορίσαμε πριν με το Respace Staves πόσο θα απέχουν 

όλα τα πεντάγραμμα μεταξύ τους, ίσως να θέλουμε κάποιο ή κάποια 
πεντάγραμμα να ευρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους ή σε άλλα.Με την επιλογή 
αυτή το FINALE μας δίνει την δυνατότητα να οργανώσουμε τα πεντάγραμμά μας 
ένα-ένα αρχίζοντας από το πρώτο. Staff Number είναι το νούμερο του 
πένταγράμου μας , με την σειρά που το μπήκε όταν στήναμε το κομμάτι. 
Distance From Top είναι η απόσταση που θα έχει το πεντάγραμμό μας από την 
κορυφή της σελίδας. Σημειώνουμε πάντα αρνητικά νούμερα.     

 
•   Οι εντολές Define Staff Styles…  Clear Staff Styles  και Apply Staff Style 

υπάρχουν , που σε συνδυασμό με τις εντολές του Staff Attributes να έχουμε την 
μέγιστη δυνατή ευελιξία στο κομμάτι μας. Ενώ οι εντολές του Staff Attributes 
ισχύουν για όλο το πεντάγραμμο ως το τέλος του κομματιού, οι εντολές του Apply 
Staff Style ισχύουν μόνο για το μέτρο ή τα μέτρα που έχουμε επιλέξει με το 
ποντίκι μας. Δηλαδή π.χ. στο ίδιο πεντάγραμμο μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο 
κανονικό και αμέσως μετά ένα μέτρο με μια γραμμή πενταγράμμου ή ότι άλλο 
θέλουμε.  

 
•   Show Staff Styles , Show Staff Styles Names. Τσεκάροντας αυτά τα κουτάκια, 

βλέπουμε τι είδος Style έχουμε εφαρμόσει σε ένα πεντάγραμμο ή σε μέτρα αυτού, 
για να μη μπερδευόμαστε μέσα στο κομμάτι.  

 

       
 
 
 



•    Add Group and Bracket… Μπορούμε κάποια πεντάγραμμα να τα έχουμε σαν   
ένα Group. Στο κομμάτι που φτιάξαμε για το παράδειγμα το κουαρτέτο εγχόρδων το 
έβαλε το FINALE σε Group. Όμως αν θέλουμε να κάνουμε Group κάποια 
πεντάγραμμα σε αυτό ή άλλο κομμάτι διαλέγουμε αυτή την εντολή. Κάθε Group έχει 
και έναν αύξοντα αριθμό , ο οποίος φαίνεται στο πάνω αριστερό μέρος του 
παραθύρου αυτού, δίπλα από εκεί που γράφει Group ID. Αργότερα , όταν θα 
θέλουμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά κάποιου Group στο κομμάτι μας , Θα 
πάμε στο Staff Tool , θα διαλέξουμε την εντολή Edit Group Attributes , και με τα 
βελάκια που έχει δίπλα από το Group ID θα διαλέξουμε ποιο Group θέλουμε να 
τροποποιήσουμε. 
Γενικά το παράθυρο αυτό, λειτουργεί όπως το Staff Atributes όσον αφορά  τα Group 
Name και Abbr. Group Name. Εκεί που γράφει Staff βάζουμε το πρώτο 
πεντάγραμμο του Group και εκεί που γράφει Through βάζουμε το τελευταίο 
πεντάγραμμο του Group που θέλουμε να φτιάξουμε.  
 
Από κάτω γράφει Group Optimization και στο pull down menu δίπλα γράφει 
Optιmize Normally. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνουμε Optimize (να βγάλει δηλαδή τα 
αδεια πεντάγραμμα από την σελίδα) θα το κάνει, εκτος και ένα μέτρο του 
πενταγράμου αυτού , του συστήματος αυτού, έχει έστω και μια νότα ή μια παύση. 
Από το pull down menu μπορούμε να διαλέξουμε το Only Remove If All Staves 
Emty. Τότε θα βγάλει το πεντάγραμμο του συστήματος αυτού αν όλα τα μέτρα του 
πενταγράμμου είναι άδεια ως το τέλος του κομματιού. Αν επιλέξετε  Never Remove , 
δεν θα βγάλει κανένα πεντάγραμμο από το κομμάτι. 
      Από κάτω γράφει Barlines και στο pull down menu ακριβώς δεξιά γράφει 
Through Staves. Αυτό σημαίνει ότι στο Group αυτό οι γραμμές των μέτρων θα 
υπάρχουν και ανάμεσα στα πεντάγραμμα. Αν το αλλάξουμε και βάλουμε Only On 
Staves, οι γραμμές των μέτρων θα υπάρχουν μόνο στα πεντάγραμμα.  
Αν διαλέξουμε το Only Between Staves (Mensurstriche), οι γραμμές των μέτρων 
θα υπάρχουν μόνο ανάμεσα στα πεντάγραμμα και όχι σε αυτά.   
 
      Μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο τύπο γραμμής για τις γραμμές 
των μέτρων, τσεκάροντας το κουτάκι που γράφει  Use alternate group barline και 
διαλέγοντας από τις έτοιμες που έχει δίπλα το FINALE. Αν θέλετε μπορείτε να 
δημιουργήσετε δικό σας τύπο γραμμών πατώντας το Custom στο τέλος και μετά το 
Select. Τότε θα βρεθείτε σε ένα παράθυρο με διάφορα σχηματα. Αν δεν σας 
ικανοποιεί πάλι κάτι , πατήστε το κουμπί Create… και το πρόγραμμα  θα σας 
οδηγήσει να κατασκευάσετε τις δικές σας γραμμές.  
 
      Ο πιο κάτω πίνακας μας  δίνει την επιλογή που μπορούμε να κάνουμε για τις 
αγκύλες (Brackets) του Group. Τσεκάρετε με το ποντίκι αυτή που θέλετε και 
ακριβώς δεξιά μας ρωτά για τις αποστάσεις που θέλουμε να έχει η αγκύλη από το 
πεντάγραμμο. Στο τέλος έχει και ένα κουτάκι που αν το τσεκάρουμε θα 
παρουσιάζεται η αγκύλη , ακόμα και αν το Group έχει μόνο ένα πεντάγραμμο.  
 
      Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι λειτουργίες του Staff Tool. Υπάρχουν και 
πολλά άλλα πράγματα που γίνονται με το Staff Tool αλλά πρέπει πρώτα να είναι 
κάποιος αρκετά καλά γνώστης του προγράμματος για να μπει σε αυτά τα χωράφια.  
      Με αυτές τις οδηγίες , δεν γράφω το Manual του FINALE, αλλά έναν γρήγορο 
οδηγό του προγράμματος , κυρίως για τους νέους χρήστες.   
 

Θοδωρής Παναγόπουλος 
panagoth@tar.gr

 
(Αθήνα, Νοέμβριος 2006)         
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