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Measure Tool – Ütem eszköz 

 

 
 
 
 
Az ütem eszköz lehetőséget biztosít ütemek hozzáadására (Add), beszúrására (Insert), törlésére 
(Delete) és a kijelölt üres ütemek összevonására (Create). Itt állíthatjuk be a szükséges régiókat is, 
amelyek arra szolgálnak, hogy az ütemszámokat újra kezdhessük egyazon fájlon belül. Az egyes 
régiókban lehetőségünk van az ütemek számozásának eltérő alkalmazására. 
Az ütemszámok megjelenésével kapcsolatos beállításokat, és az ütemekre vonatkozó egyéb 
utasításokat is ennek az eszköznek a segítségével végezhetjük el. Például megjeleníthetjük vagy 
elrejthetjük a kijelölt ütemekben az előjegyzést és/vagy az ütemmutatót, lehetőségünk van a kijelölt 
ütemet a következő szisztémába (sorba) első ütemként beállítani, meghatározhatjuk az egyes 
ütemek szélességét, a kijelölt ütemekre különféle ütemvonalfajtát választhatunk, valamint az 
ütemek elejére vagy végére extra térköztávolságot állíthatunk be. 
 
A kulcs, az előjegyzés és az ütemmutató eszközökhöz hasonlóan itt is lehetőségünk van kijelölni 
azokat az ütemeket, amelyekre érvényesíteni szeretnénk beállításainkat. Ennél az eszköznél 
azonban a megjelenő Measure Attributes párbeszédablakban nem tudjuk az ütemek csoportjának 
beírását elvégezni, vagyis azt, hogy melyik ütemtől melyik ütemig érvényesüljenek a program itt 

beállított parancsai, tehát – szükség esetén – mindenképpen ki 
kell jelölnünk a módosítani kívánt ütemek csoportját, vagy 
azok közül legalább kettőt, ekkor már megadhatjuk a Measure 
Attributes párbeszédablakban az ütemhatárokat. 

 
 
 
 
Az ütemszámok megjelenítésének lehetőségei 
 

 

Az ütemszámok megjelenítésének módjáról az Edit menü � 
Program Options � View párbeszédlap � Measure Numbers 
keretében dönthetünk, a következők szerint: 
 

 
Measure Numbers (Ütemszámok) 
Az ütemszámok kétféleképpen jeleníthetők meg egysoros gördíthető (Scroll View vagy Studio 

View) nézetben (a vízszintes görgetősáv bal felén, a rétegek 
kezelőgombjai mellett), illetve azokban a párbeszédablakokban, 

ahol ütemszámot jelenít meg a Finale. Tehát az ütemszámok előbb említett helyeken való 
megjelenését szabályozhatjuk a Measure Numbers opciók segítségével. 
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Display defined measure numbers 
 
A régiók szerint beállított ütemszámokat jeleníti meg. Amennyiben ezt az opciót választjuk, 
akkor a Measure Number párbeszédablakban általunk definiált értékeket mutatja a program 
egysoros gördíthető (Scroll View vagy Studio View) nézetben, illetve azokban a dialógusablakok-
ban, ahol ütemszámokat jelenít meg a Finale. 
A régiók azt a célt szolgálják, hogy az ütemszámozást újra kezdhessük – vagy csonka ütemek 
esetén módosítsuk – egyazon fájlon belül. Gyakran előfordulhat például, hogy több darabot, vagy 
ugyanazon darabnak minden tételét egy fájlba szeretnénk lekottázni. Ebben az esetben nincs más 
megoldás, újra kell kezdenünk az ütemek számozását. Ez régiók segítségével lehetséges, amelyet a 
Measure Tool � Measure menü � Edit Measure Number Regions � Measure Number párbeszéd-
ablakban állíthatunk be. 
 
 
[2:3 � A dokumentum második régiójának harmadik üteme] 
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Display actual measure numbers 
 
A tényleges ütemszámot jelenti, tehát az „eredeti” ütemszámokat jeleníti meg a Finale egysoros 
gördíthető (Scroll View vagy Studio View) nézetben, illetve azokban a dialógusablakokban, ahol 
ütemszámokat mutat a program, még abban az esetben is, ha több régiót hoztunk létre.  
 
 
[19 � A dokumentum 19. üteme] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Measure Number párbeszédablak  
 
A Measure Number dialógusablak a 2010-es verziótól nagyobb átalakuláson esett át. A párbeszéd-
ablak opciói rendezettebbé, áttekinthetőbbé váltak, továbbá a programozók lehetővé tették a 
felhasználók számára, hogy beállításaikról a partitúra (Score) és a csatolt szólamok (Linked Parts) 
tekintetében külön rendelkezhessenek. 
Ez a párbeszédablak ütemszámok pozicionálására, formázására, valamint régiók beállítására 
szolgál. Amennyiben valamilyen okból (pl.: az adott fájlon belül újra akarjuk kezdeni az 
ütemszámozást) meg akarjuk változtatni a program által automatikusan adott („eredeti”) ütem-
számokat, régiókat kell létrehoznunk. 
A párbeszédablak felső mezőjében jelennek meg a régiók az Add gomb megnyomását követően. A 
Finale másolni fogja a kijelölt régió beállításait az újonnan hozzáadott régióba.  
Amennyiben kijelöljük a létrehozott régiók valamelyikét, akkor a párbeszédablak alsó részé-
ben ennek a kijelölt régiónak a paramétereit látjuk, illetve módosíthatjuk. 
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A keret alatt található Includes Measure:_ 
Through:_ utáni mezőkben adhatjuk meg, hogy 
a kijelölt régió melyik „eredeti” ütemtől 
(Includes Measure) melyik „eredeti” ütemig 
(Through) tartson. A Starting Number utáni 
mezőben dönthetünk arról, hogy a kijelölt régió 
első üteme milyen ütemszámot kapjon. A 
könnyebb tájékozódás érdekében az ütemszá-
mok elé (Prefix), vagy mögé (Suffix) betűt, szót 
esetleg egy számot is illeszthetünk. 
 
A Style legördülő listából választhatjuk ki az 
adott régió ütemszámainak stílusát. A View In-
nél dönthetünk arról, milyen nézetben jelenítse 
meg a Finale az ütemszámokat: All Views 
(minden nézetben), Page View only (csak 
oldalnézetben), Scroll and Studio View only 
(csak egysoros gördíthető- és Stúdió nézetben). 
  

 
I 
Show On 
• Top Staff 
 Az ütemszámokat a legfelső szólamsorban mutassa 
• Bottom Staff 
 Az ütemszámokat a legalsó szólamsorban mutassa 
• Exclude Other Staves 
 Az ütemszámokat a többi szólamsor kizárásával mutassa (az előző opciók választása esetén) 
• Show measure numbers at start of staff system 
 Az ütemszámokat a szólamsorok elején mutassa 
• Enclosure 
 Itt lehetőségünk van – az adott régióban és az adott ütemszám-típus esetében – az 
 ütemszámok különféle alakzatokkal történő bekeretezésére (a kereteket a legördülő 
 listából választhatjuk ki), valamint a keretek szerkesztésére (Edit gomb). 
• Hide first measure number in region 
 A régión belül az első ütemszám elrejtése 
• Set Font 
 Az ütemszámok betűtípusának beállítása 
• Position 
 Az ütemszámok pozicionálása 
 
II 
• Show on every:_ 
 Itt adhatjuk meg, hogy hány ütemenként jelenítse meg a program az ütemszámokat 
• Measures beginning with measure:_  
 Az ütemszámok az itt megadott ütemtől jelenjenek meg 
• Break Multimeasure Rests 

A program az összevonásra kerülő (kijelölt) ütemeket megtöri a Show on every mezőben 
megadott ütemszámok ütemeinél (pl. minden tízedik ütemnél) 
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Break Multimeasure Rests 
 

 
E csoport ütemszámait szintén elláthatjuk keretekkel, valamint külön beállíthatjuk azok betűtípusát 
és pozícióját is. 
 
III 
• Show on multimeasure rests 

Mutassa az összevont ütemek kezdő ütemszámát, vagy ütemtartomány-számát, melyet az 
alábbi opció érvényesítésével jeleníthetünk meg. 

• Show measure ranges on multimeasure rests 
Amennyiben ezt az opciót bejelöljük, akkor az összevont ütemekben az 
összevont ütemek első és utolsó ütemének száma (ütemtartomány-száma) 
jelenik meg. Ezt a két ütemszámot zárójelek közé is tehetjük, melyeket a 
Range Bracket Left és Right mezőben adhatunk meg. 
Ebben a keretben csak az összevont ütemek ütemtartomány-számai-
nak betűtípusát és pozícióját módosíthatjuk. 

 
Amennyiben a harmadik keretben (III) csak a Show on multimeasure rests opciót aktivizáljuk és 
szeretnénk megváltoztatni eme opció által megjelenített – az összevont ütemek feletti – 
ütemszámok pozícióját vagy betűtípusát, akkor azt az előző (II) keret Show on every opciójának 

bekapcsolásakor aktívvá váló Set Font és 
Position gombok megnyomása után elénk 
táruló párbeszédablakokban valósíthatjuk 
meg. Miután mindent beállítottunk, kapcsol-
juk ki a Show on every opciót, ha nem kíván-
juk az ahhoz tartozó ütemszám-típusokat is 
megjeleníteni. 
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Partitúránkban (Score) mindhárom ütemszám-típusnál (I., II., III.) külön-külön beállíthatók a 
betűtípusra (Set Font) és a pozicionálásra (Position) vonatkozó paraméterek, sőt az első két típusnál 
még eltérő keret-formákat (Enclosure) is választhatunk ütemszámaink számára. Ezek a lehetőségek 
rendelkezésünkre állnak a csatolt szólamok (Linked Parts) esetében – a partitúrától függetlenül – is. 
 

 
 
 
 
Az ütemszámok megjelenítésének lehetőségei a Finale programban 
 

1. Tehetünk ütemszámot minden sor elejére. 
 

 
 

2. Tehetünk ütemszámot minden x-edik (pl.: minden nyolcadik) ütembe. 
 

 
 

3. Bármely tetszőleges ütembe is tehetünk ütemszámot, ha a [Ctrl]  billentyű lenyomva tartása 
közben kattintunk a kívánt ütembe, vagy az ütem(ek) kijelölése után kattintunk a Measure 
menü � Show Measure Numbers opciójára. 
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Régióbeállítások értelmezése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Measure Number nevezetű párbeszédablak felső mezőjében (a régiókat megjelenítő mező) 
jelennek meg a régiók (az Add gomb megnyomását követően), amelyek – a beállítások után – 
tudatják velünk, hogy az adott régió melyik „eredeti” ütemtől melyik „eredeti” ütemig tart. 
Például a Region 2, measure 17 to 32 � azt jelenti, hogy a 2. régió a kotta „eredeti” 
ütemszámozását tekintve a 17. ütemtől a 32. ütemig tart. Továbbá azt is megmutatja, hogy az egyes 
régiókban a Finale milyen ütemszámokat jelenít meg. Például a Region 2, Display As: ’1-16’ � azt 
jelenti, hogy ebben a 2. régióban a program az „eredeti” 17-32 ütemszámok helyett az 1-16 
ütemszámokat mutatja.  
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A Measure Attributes párbeszédablak 
 
 
A Measure Attributes párbeszédablak az Edit menü � Edit Measure Attributes parancs aktivizálása 
vagy az ütemre történő dupla kattintás után jelenik meg, azonban a helyi menüben is elérhető. 
Ebben a párbeszédablakban lehet beállítani az ütemek tulajdonságait. 
 

A Measure Attributes for Measure melletti 
mezőben látható a kijelölt ütem, ütemtartomány. 
A Barline után választhatjuk ki, hogy a kijelölt 
ütem(ek) végére milyen ütemvonal kerüljön. A 
baloldali ütemvonalak (Left Barline) csak a 
sorok elején jelennek meg, amennyiben 
kipipáljuk a Document menü � Document 
Options [Ctrl+Alt+A]  � Barlines párbeszédlap 
� Left Barlines keret � Display on single (és/ 
vagy multiple) staves parancsát. 
Amennyiben a Staff Tool � Staff menü � 
Group and Bracket � Add (Edit) párbeszéd-
ablakában a csoport számára megadtunk egy 
alapértelmezett ütemvonalfajtát, ezt akkor bírál-
hatjuk felül az itt megadott ütemvonalfajtával, 
ha kijelöljük ezt az Override group barlines 
nevezetű opciót. 

 
Display 
• Change Width_ 
 Az aktuális ütem szélességét mutatja, amelyet itt meg is változtathatunk  
• Add_ 
 A kijelölt ütem(ek) szélességét tovább növelhetjük a megadott mértékegység szerint 
• Extra Space at Beginning_ 
 Extra térköztávolság beszúrása a kijelölt ütem(ek) elejére 
• Extra Space at End_ 
 Extra térköztávolság beszúrása a kijelölt ütem(ek) végére 
 
Az előjegyzés (Key Signature) és az ütemmutató (Time Signature) legördíthető listájában három 
lehetőség közül választhatunk: 
 

 1. Show if Needed (látszik, ha szükséges) 
 2. Always Show (mindig látszik) 
 3. Always Hide (sosem látszik) 
 
A kijelölt ütemből például eltüntethetjük (Always Hide), vagy a kijelölt ütemben mindig láthatóvá 
tehetjük (Always Show) az ütemmutatót és/vagy az előjegyzést. 
 
Hide cautionary clefs, key and time signatures 

Bekapcsolt állapotban a szisztéma utolsó ütemének végén – amennyiben az kijelölt 
állapotban van – nem figyelmeztet az új szisztémában lévő következő ütemben bekövetkező 
kulcs, előjegyzés és ütemmutató változásra. 
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Position Notes 
Itt választhatjuk ki, hogy egy ütemen belül milyen elv szerint rendezze el a Finale a hangokat. 
• According to Time Signature 

Az ütemmutató szerint. Ez az utasítás megegyezik az 
Utilities menü � Music Spacing � Apply Time Signature 
Spacing parancsával, vagyis a program matematikailag 
rendezi el a hangokat az ütem már meglévő szélességén 

belül. Ekkor a Finale a hangok hosszértéke alapján helyezi el a hangokat az ütemben, tehát a fél 
kotta kétszer olyan hosszú, mint a negyed, ami kétszer olyan hosszú, mint a nyolcad, stb. 
 
• Manually (by Dragging) 
Manuálisan, vonszolással rendezhetjük el a hangokat, például a Special Tools � Note Position 
parancsának segítségével. 
 
• Using Beat-Chart Spacing 
A hangokhoz rendelt térköz-értékek alapján. Ez azonos az Utilities menü � Music Spacing � 
Apply Note Spacing utasításával, vagyis a betöltött Music Spacing library fájlban a hangokhoz 
rendelt távolságok szerint rendezi el a hangokat a program.  
 
Evenly across measure 
Amennyiben a megengedettnél több hangot írunk egy ütembe, akkor e parancs lehetőséget biztosít 
(a ritmusértékeknek megfelelően) az ütemen belül a hangok egyenletes elrendezésére. 
Többlethangok beírását legegyszerűbben úgy valósíthatjuk meg, ha a Speedy Entry eszköz � 
Speedy menüjének � Jump to Next Measure opcióját kikapcsoljuk. Ekkor a szerkesztőkeret nem 
ugrik automatikusan a következő ütemre – miután kitöltöttük az ütemet –, így annyi hangot írunk 
bele, amennyit akarunk. A [Shift] + [�] billentyűparanccsal, vagy egyszerűen csak a jobbra mutató 
nyíl billentyűvel tudjuk a szerkesztőkeretet a következő ütemre léptetni. Ekkor megjelenik a Speedy 
Entry eszközben ismertetett Too Many Beats dialógusablak, melyről ott olvashatunk. 
 
 
Behavior 

• Begin a new staff system 
A kijelölt ütemet a következő szisztéma (kottasor) elejére helyezi. 
• Show full staff & group names 
A 2011-es verzió óta a Show full staff & group names opció a Begin 
a new staff system opció együttes használatával lehetővé teszi a 
kijelölt ütem új szisztémasorba helyezésekor a teljes szólam- és 
csoportnevek megjelenítését. Ez abban az esetben válik rendkívül 
hasznossá számunkra, ha egyazon fájlba kottázzuk darabunk minden 
egyes tételét, s tételenként szeretnénk – egyszerűen és gyorsan – újra 
megjeleníteni a teljes szólam- és csoportneveket. 

 
• Break a multimeasure rest 

Az összevonásra kerülő üres ütemek megtörése. Ezt a parancsot például olyan esetben 
alkalmazhatjuk, ha az összevonásra váró üres ütemeket (a kijelölt ütemnél), például egy 
Generalpause „G.P.” szünet beírása miatt meg kívánjuk törni. 

• Break smart word extension 
A kijelölt ütem után, a Lyrics Tool-ban alkalmazott szóvégi vízszintes vonal megtörését teszi 
lehetővé. 
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• Include in measure numbering 
 
Amennyiben kivesszük a pipát eme opció elől, 
akkor a program a kijelölt ütemet kihagyja, vagyis 
nem számolja bele az ütemek sorrendjébe, így 
nem kell a Measure Number dialógusablakban az 
ütemszámok helyes megjelenésével kapcsolatos 
beállításokkal foglalkoznunk. 
 

 

 
• Allow horizontal split points 

Amennyiben egy ütem nagyon hosszú, lehetőség van arra, hogy több szisztémába „törjük”. 
Ezt olyan ütemekkel tehetjük meg, amelyekre engedélyeztük ezt az opciót (ekkor az adott 
ütem végén három fogantyú jelenik meg). Ütemeket megtörni csak abban az esetben tudunk, 
ha azok a szisztéma első vagy utolsó ütemére esnek. 
Töréspontot a következőképpen helyezhetünk el. Kattintsunk egyszer az ütem végén, az 
ütemvonalon látható fogantyúk közül a legalsóba (a harmadikba). Ekkor az ütem fölött 
megjelenik egy hosszú vékony keret (ahogy az alábbi képen is látható), amiben a megfelelő 
helyen, duplán kattintva helyezhetjük el a töréspontot. E töréspontot – kijelölés után – 
(vonszolással) mozgathatjuk is. Egy ütemben több töréspontot is elhelyezhetünk. Az így 
kijelölt pontok valamelyikénél csak akkor töri meg a Finale automatikusan az ütemet, ha ez 
a kottakép szempontjából szükséges.   
Az ütemtörést azonban manuálisan is végrehajthatjuk. Ehhez aktivizáljuk a Selection 
eszközt, jelöljük ki az ütemet és a [�], [�] nyíl billentyűk segítségével megtörhetjük 
ütemünket. 
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Az ütemek végén megjelenő fogantyúk értelmezése 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
 
(1) A legfelső fogantyú segítségével az ütemek szélességét módosíthatjuk manuálisan (a fogantyút 
megragadva vonszolással, vagy kijelölés után a jobbra/balra mutató nyíl billentyűk segítségével.) A 
fogantyúra duplán kattintva elénk tárul a Measure Attributes párbeszédablak, ahol az ütem 
tulajdonságait határozhatjuk meg, a fentebb elmondottak alapján. 
 
 

 
 
(2) A második, középső fogantyúra kattintva az ütem fölött megjelenik egy keret, amely Apply Note 
Spacing esetén a hangokra, Apply Beat Spacing esetén pedig az ütésekre vonatkozik. Ezek 
jelentőségéről a következőkben olvashatunk.  
 

Apply Note Spacing      Apply Beat Spacing 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(3) A harmadik fogantyú csak abban az esetben lesz látható, amennyiben a kijelölt ütemre érvénye-
sítettük a Measure Attributes párbeszédablak � Behavior � Allow horizontal split points 
parancsát, amelyről az előző oldalon olvashattunk. 
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Utilities menü � Music Spacing (zenei térköz) – Hangok sűrítése, ritkítása 
 
 
Apply Note Spacing [Ctrl+4] vagy [4] 
 

A – betöltött Music Spacing library fájlban található – ritmusértékekhez rendelt távolságok 
szerint rendezi el a hangokat a program. Talán ezzel kapjuk a legmegfelelőbb kottaképet, ezért 
célszerű a legtöbb esetben ezt a lehetőséget választani. A Finale ennél a parancsnál újraszámolja az 
ütemszélességet. 

 
 
Apply Beat Spacing [Ctrl+5] vagy [5] 
 

A – betöltött Music Spacing library fájlban található – ritmusértékekhez rendelt távolságok 
szerint számolja ki a Finale az ütések helyét az ütemen belül, tehát az egyes ütések nem 
egyforma hosszúságúak, a hangok helyelosztása egy-egy ütésen belül viszont egyenletes, azaz a 
nyolcad hang fele annyi helyet foglal el az ütésen belül, mint a negyed hang, stb. A Finale ennél a 
parancsnál is újraszámolja az ütemszélességet. 
 

 
Az Apply Note Spacing és az Apply Beat Spacing parancsok közötti különbség – a fentebb 
elmondottakon kívül – az ütemek fölött megjelenő fogantyúkban mutatkozik meg. Amennyiben e 
parancsok kiadása után aktivizáljuk a Measure Tool-t, és kattintunk az ütemvonalakon megjelenő 
két fogantyú közül a másodikba (az alsóba), akkor az aktív ütem fölött megjelenik egy keret, amely 
 
Apply Note Spacing esetén a hangokra,  

 
Apply Beat Spacing esetén pedig az ütésekre vonatkozik. 

 
Az alsó fogantyúk valamelyikének megragadásával – az adott ütemben – a hangok vízszintes 
igazítására nyílik lehetőségünk, partitúra esetén egységesen, a partitúra minden szólamsorában. 
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Apply Time Signature Spacing 
 
Matematikailag rendezi el a hangokat az ütem már meglévő szélességén belül. Ekkor a Finale a 
hangok hosszértéke alapján helyezi el őket az ütemben, tehát a fél kotta kétszer olyan hosszú, mint a 
negyed, ami kétszer olyan hosszú, mint a nyolcad, stb.  
 

 
Ha az Edit menü � Program Options � Edit párbeszédlap � Automatic Music Spacing opció ki 
van kapcsolva, a Finale ezt a módszert használja kottázáskor a hangok elrendezésére. Amennyiben 
bekapcsolt állapotban van az említett opció, akkor pedig az Apply Note Spacing hangelrendezési 
módszert alkalmazza a program. 
 
A Selection Tool aktív állapotában jelöljük ki kottánkat a [Ctrl+A]  billentyűparancs segítségével, 
majd nyissuk meg a File menü � Load Library � Music Spacing mappát. A Music Spacing fájlok 

az egyes ritmusértékekhez hozzárendelt távolságokat tartalmazzák. E 
fájlok közül válasszuk a használni kívánt hangsűrűséget tartalmazó fájlt 
(kattintsunk rá kétszer), végül nyomjuk meg a [Ctrl+4]  vagy a betűk 
feletti [4] -es gombot. Ezzel a lekottázott dal hangjainak egyenletes 
(Apply Note Spacing szerinti) elrendezésére utasítottuk programunkat, a 
betöltött zenei térközt tartalmazó fájl szerint. 

 
 
Az Apply Time Signature Spacing parancs szerinti hangelrendezés általában gyerekdalok, népdalok 
lejegyzésekor lehet hasznos számunkra, amikor a kottasorok egymás alatti ütemeiben a ritmusérté-
keket, azok egymáshoz viszonyított hosszértéke alapján (helyi értéküknek megfelelően) szeretnénk 
megjeleníteni. A sorok első ütemeinek elején a megfelelő térköztávolságot a Measure menü � 
Show Measure Spacing Handles opciójának aktivizálása után megjelenő fogantyúk segítségével 
állíthatjuk be legegyszerűbben (lásd az utolsó oldalon). Amennyiben eme hangelrendezési utasítást 
kívánjuk alkalmazni kottázáskor, abban az esetben érdemes kikapcsolni az Edit menü � Program 
Options � Edit párbeszédlap � Automatic Music Spacing opcióját. 
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Multimeasure Rests – Összevont ütemszünetek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shape 
A Shape keret Select gombjának megnyomásakor megjelenő Shape Designer (alakzat-tervező) pár-
beszédablakban készíthetjük el azt a jelet, amelyet az összevont ütemekben alkalmazni kívánunk. 
Alapértelmezetten egy „hosszúkás” szünetvonalat kínál fel a program, amelyet más jel készítése 
esetén törölnünk kell a palettából. 
Továbbá lehetőségünk van a beszúrt alakzat (jel) bal (Adjust Start Point) és jobb oldali (Adjust End 
Point) ütemvonaltól való távolságának beállítására. 
  
Options 
• Number Adjusment 

Az összevont ütemek számának vízszintes (H) és függőleges (V) pozicionálására szolgál. 
• Start Numbering At: _ Measures 
 Itt adhatjuk meg, hogy a Finale hány ütem összevonása után jelenítse meg az összevont 
 ütemszámokat. A program alapértelmezetten két ütem szünet összevonása esetén kezdi 
 kiírni a megfelelő számot. 
• Measure Width 

Az összevont ütemek alapértelmezett szélességének beállítására szolgál. 
 
Symbols 
• Use Symbols for Rests Less Than _ Measures 
 Itt adhatjuk meg, hogy hány ütem összevonása után jelenítse meg a Finale az általunk 
 készített, vagy az alapértelmezett („hosszúkás”) szünetjelet. 
• Space Between Symbols 

 
A régebbi típusú összevont ütemszünetek alkalmazása esetén itt állítható be a 
szimbólumok (szünetjelek) közötti távolság. 
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A Symbols � Use Symbols for Rests Less Than _ Measures opciónál megadottnál kevesebb 
összevont ütem esetén egy régebbi típusú szünetjelet ír ki a program. Jelen esetben – az előző 
oldalon látható beállítások szerint – a kilencedik ütemtől alkalmazza az általunk készített vagy az 
alapértelmezett („hosszúkás”) szünetjelet (bal oldali kottapélda), kettőtől nyolcig pedig az alábbi 
módon jeleníti meg azt (jobb oldali példa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az összevont ütemek számjegyeinek formázását a Document menü � Document Options 
[Ctrl+Alt+A]  � Fonts � Notation � Multimeasure Rest � Set Font gomb megnyomása után 
megjelenő párbeszédablakban módosíthatjuk (pl.: Times New Roman • Félkövér • 14). 
Az összevont ütemek – kijelölés után – egyenként is szerkeszthetők az Edit menü � Multimeasure 
Rests � Edit � Multimeasure Rest párbeszédablakban. 
 
 
Összevont ütemszünetek létrehozása 
 
Aktivizáljuk a Selection Tool-t vagy a Measure Tool-t, jelöljük ki az összevonásra váró ütemeket, 
vagy a teljes darabot, majd kattintsunk az egér jobb gombjával valamelyik kijelölt ütembe. Az elénk 
táruló helyi menüből mutassunk a Multimeasure Rests opcióra, végül a felbukkanó almenüből 

válasszuk a Create opciót. E menüparancsok segítségével a kijelölt üres ütemek 
összevonását (Create), a kijelölt összevont üres ütemek szétbontását (Remove), és a 
kijelölt összevont üres ütemek szerkesztését (Edit) valósíthatjuk meg. 

 
Ütemeket összevonni csak Page View-ban (oldal-nézetmódban) tudunk. 
Csak teljesen üres ütemek összevonására van lehetőségünk, amelyek ütemet kitöltő alapértelmezett 
egész értékű szünetjeleket (Default Whole Rests) tartalmaznak. Szükség esetén a valódi (Real) és az 
alapértelmezett (Default) ütemet kitöltő szünetek között a Plug-ins menü � Note, Beam and Rest 
Edition alább látható opcióival válthatunk. 
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A helyi menü parancsai 
 
 
• Add Measures… 
Ütemek hozzáadása (a fájl végéhez illeszti az új ütemeket) 
 
 

• Insert Measure Stack… 
Ütemek beszúrása (a kijelölt ütem elé szúrja be az új ütemeket) 
 
• Delete Measure Stack 
A kijelölt ütemek törlése 
 
 
 
A Maesure menü parancsai 
 

 
• Add Measure Number Enclosures 
Válasszuk ezt a menüpontot, amennyiben a kijelölt ütemszám(ok) 
körül valamilyen keretet szeretnénk megjeleníteni. 
• Show Measure Numbers 
Válasszuk ezt a menüpontot az ütemszámok kijelölt ütemekben 
történő megjelenítéséhez. 
 

• Hide Measure Numbers 
Ezt a parancsot a kijelölt ütemszámok elrejtéséhez használhatjuk. 
 
• Restore Measure Number Defaults 
Válasszuk ezt a menüpontot az ütemszámok alapértelmezett – a Measure Number párbeszédab-
lakban meghatározott – paramétereinek visszaállításához. 
 
• Show Measure Spacing Handles 
Eme opció kiválasztását követően az ütemek elején és végén (az első vonalon) megjelenik egy 
fogantyú, aminek segítségével az ütem elejére és az ütem végére extra térköztávolságot állíthatunk 
be manuálisan, a fogantyút megragadva, vagy azt kijelölve a [�], [�] nyíl billentyűk segítségével. 
 

 
 
 
Ez a beállítás a Measure Attributes párbeszédablak � Display 
keretének Extra Space at Beginning és Extra Space at End 
mezőjében jelenik meg, illetve ott is beállítható az elvárások-
nak megfelelően. 


