
Λίγα πράγματα, μεταξύ άλλων, που είναι σημαντικά να προσέξετε: 
 

1. Μπορείτε να κατεβάσετε το musescore σε desktop ή laptop από την ιστοσελίδα 
https://musescore.org/en/download 

2. Μόλις ανοίξει ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα: 
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3. Χρειάζονται δύο πεντάγραμμα. Ένα με κλειδί του Σολ  και ένα με κλειδί του Φα. Αν θέλετε να προσθέσετε ή να 
αφαιρέσετε στη συνέχεια φωνές, πατήστε το πλήκτρο Ι (γιώτα) για να εμφανιστεί το παράθυρο Instruments 

4. Γράψετε πρώτα μόνο την Σοπράνο και τον Τενόρο (μην ασχοληθείτε προς το παρόν με τις ουρές αν πάνε πάνω 
ή κάτω. Θα αλλάξουν μόνες τους όταν βάλετε Άλτο και Μπάσο. 

5. Οι νότες να γράφονται με το keyboard (μηδέν = παύσεις, A=Λα, B=Σι κλπ) και οι αξίες να επιλέγονται με τους 
αριθμούς (5=Τέταρτο, 4=όγδοο, τελεία = παρεστιγμένο κλπ.) 

6. Στη συνέχεια η Άλτο και ο Μπάσος να γραφτούν ως voice 2   (δηλαδή να φαίνονται πράσινα).  
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7. Το ενάριθμο μπάσο μπαίνει ctrl-G αφού επιλέξουμε την νότα του μπάσου στην οποία θα μπει. Με Enter 
γράφουμε δεύτερο αριθμό κάτω από τον πρώτο. 

8. Τα ονόματα των φωνών αλλάζουν με δεξί κλικ -> staff/part properties -> long / short instruments names 
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9. Για crescendo πατήστε Shift μαζί με το πλήκτρο < (δίπλα από το Μ) και στη συνέχεια Shift μαζί με δεξί βελάκι 
για επέκταση (η μοβ διακεκομμένη γραμμή πρέπει να μετακινείτε όπως φαίνεται πιο κάτω). 

Σωστό 

 

Λάθος 
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10. Πιο κάτω φαίνονται στην εικόνα διάφορα που πιθανόν να χρειαστείτε. Απλά τραβήξτε τα στο σημείο που 
θέλετε να μπουν. 
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11. Τα άδεια μέτρα γίνονται delete με ctrl & backspace.  

12. Παρόλο που το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει έλλειπες, πιο κάτω φαίνεται πως αυτό μπαίνει (στο τέλος). 

• Right Click στο μέτρο 

• Measure properties 

• Στο actual την αξία που θέλεις να έχει το μέτρο 
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