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Graphics Tool – Grafikai eszköz 
 
 
 
 
 
 
 
A grafikai eszköz segítségével PDF, EPS (Encapsulated PostScript), JPEG, BMP, GIF, PNG vagy 
TIFF grafikai állománytípusok importálhatók Finale dokumentumainkba, melyeket egy vagy több 
oldalon helyezhetünk el, vagy egy szólamsor valamely üteméhez csatolhatunk. Meghatározhatjuk 
továbbá a grafikai állományok oldalakon való vízszintes és függőleges pozícióját, a lapszéltől vagy 
a margószéltől való távolságát, valamint méretmódosításokat is alkalmazhatunk. 
Finale dokumentumunkat vagy annak valamely részletét PDF, EPS, JPEG, PNG, SVG vagy TIFF 
formátumba menthetjük (exportálhatjuk), s az így mentett anyagot kiadványszerkesztő (Adobe 
InDesign), illetve szövegszerkesztő (Word) alkalmazásokba importálhatjuk. 
 
 
 
Képkezelési lehetőségek a Finale programban 
 
Amíg a Finale 2009 és annál korábbi verziókkal a program dokumentumaiba a Graphics Tool 
segítségével csak TIFF és EPS formátumú képeket lehetett beilleszteni (importálni), addig a 
program 2009 utáni verziói már kezelik a JPEG, PNG, BMP és GIF kiterjesztésű képeket is. A 
2012-es verziótól a Finale a PDF formátumot is támogatja. 
 
Az importálásra váró fájlok csak abban az esetben lesznek láthatók a Finale program számára, ha a 
Place Graphic párbeszédablak � Fájltípus legördülő listából az All Files opciót választjuk. 
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Beszúrás után az alábbi módon jelennek meg a különböző formátumú képek: 
 

 
A következő ábrán megfigyelhető – mintegy érdekességképpen –, hogy ugyanaz a kép az említett 
formátumokban milyen helyigénnyel rendelkezik. 
 

 
A TIFF formátum mérete több mint 13-szor, az EPS formátumé pedig 20-szor nagyobb a JPEG kép 
méreténél. Azzal, hogy a program a 2010-es verziótól lehetővé teszi a JPEG képformátum 
kezelését, jelentős méretcsökkenés realizálható a képeket tartalmazó Finale dokumentumokban (a 
kép beágyazása esetén), növelve az adott fájl kezelhetőségét. 
 

 
 
A Finale dokumentumok a 2009-es verzióig TIFF és EPS 
formátumokban voltak menthetők, a 2010-es verziótól az 
exportálásra váró formátumtípusok száma is bővült a JPEG 
és a PNG, 2012-től pedig a PDF és az SVG formátumokkal.  
A 2010-es verziótól már gond nélkül menthetjük képekkel, 
ábrákkal rendelkező dokumentumainkat úgy, hogy azok 
képanyaga is problémamentesen megjelenjen, például egy 
szövegszerkesztő alkalmazásban (lásd az utolsó oldalt). Ez 
sajnos a régebbi verziók esetén nem minden alkalommal 
valósult meg. 
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Finale dokumentum(részlet) exportálása 
 
 
Amennyiben egy Finale dokumentum bizonyos részletét, egy oldalát vagy akár az egész dokumen-
tumot egy másik, például szövegszerkesztő vagy kiadványszerkesztő alkalmazás valamely doku-
mentumába szeretnénk bemásolni, akkor válasszuk a grafikai eszközt (Graphics Tool). 
A grafikai eszköz segítségével PDF, EPS, JPEG, PNG, TIFF és SVG formátumokba menthetjük 
(exportálhatjuk) dokumentumunkat vagy annak valamely részletét.  
Dokumentumrészlet exportálását a következő módon valósíthatjuk meg: 
Dupla kattintás utáni lenyomva tartott egérgomb elhúzásával jelöljük ki (kerítsük körbe) a kívánt 
kottarészletet, majd válasszuk a Graphics menü � Export Selection parancsát. 
A kijelölő-keret a 2012-es verziótól – a keretvonalak fogantyúinak elhúzásával – átméretezhető. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Export Selection/Pages párbeszédablak 
 

A Graphics menü � Export Selection dialógusablakának 
beállítási lehetőségei teljesen megegyeznek az Export Pages 
párbeszédablak beállítási lehetőségeivel, csupán a címsorban 
térnek el egymástól. 
Értelemszerűen a Pages utáni All nevezetű opciót választva az 
egész dokumentumot menthetjük el az általunk megadott 
formátumban (Export Pages opció választásakor), amelyek 
PDF, EPS, JPEG, PNG, TIFF vagy SVG grafikai állomány-
típusok lehetnek. Ezeket a Type utáni legördülő listából 
választhatjuk ki. A PDF export kivételével a dokumentum 
minden oldalát különálló grafikai fájlba menti a program. A 
From rádiógomb bejelölését követően meghatározhatjuk az 
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oldaltartományt, vagyis azt, hogy melyik oldaltól (From) melyik oldalig (Through) mentjük 
munkánkat. Egy kottarészlet kijelölését követően az Export Selection dialógusablakban a Pages 
utáni opciók inaktívak maradnak, ahogy az az előző oldal alján lévő ábrán is megfigyelhető. 
Amennyiben a Type utáni legördülő listából az EPS lehetőséget választjuk, a PostScript Options 
opciói elérhetővé válnak, ha viszont a JPEG, PNG vagy TIFF formátumot jelöljük be, a Resolution 
beállításai lesznek elérhetők számunkra. 
 
File Names 
Ebben a keretben a mentéssel kapcsolatos beállításokat végezhetjük el. 
• Generate names from 

A Finale automatikusan menti fájlunkat egy általa 
meghatározott néven, amelyet ebben a mezőben 
láthatunk, és amelyet itt meg is változtathatunk. 
Amennyiben tehát ezt a rádiógombos lehetőséget 
választjuk, akkor a program automatikusan „generál” 
egy fájlnevet számunkra (ez általában a fájl nevének 
egy részlete – amennyiben már elmentettük azt – és a 
mentett részlet oldalszámát megjelenítő háromjegyű 
számkombináció, pl.: 003, 007, 013, stb.) és lemezre 

menti a kijelölt kottarészletet. A képfájlként mentett kottarészletet abba a mappába menti a program, 
ahova azt előzőleg – MUS kiterjesztéssel – már elmentettük. Tehát képfájlként mentett zenei 
részleteink automatikusan a MUS kiterjesztésű kotta mappájába kerülnek. 

Amennyiben egy dokumentum egyazon 

oldaláról több részletet is el szeretnénk 

menteni, abban az esetben a megfelelő 
sorszámot nekünk kell beírni ebbe a mezőbe, a 
kereszt kijelölése után, azt felülírva (pl: 001-1, 

001-2, 001-3, stb.).  
• Prompt for each name 
Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a program megjeleníti a Save As (mentés másként) párbe-
szédablakot, tehát ekkor nekünk kell kiválasztani a mentés helyét, valamint megadni a fájl nevét. 
 
A 2014-es verzió első, 2014. január 8-i frissítésének grafikai eszközre vonatkozó újítása, hogy a 
program az exportált oldalak esetében is – hasonlóan a kottarészletek mentéséhez – a fájlnévben 
megjeleníti – a könnyebb azonosítás érdekében – a mentett oldalak oldalszámát, amennyiben a File 
Names � Generate names from opciót választjuk.  
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PostScript Options 
Ezek az opciók csak akkor érhetők el, ha az EPS állománytípust választottuk a Type legördülő 
listából. Technikailag az EPS dokumentumok két részből állnak: az egyik egy tisztán PostScript 
nyelvű leírás a nyomtató számára, a másik pedig egy bittérképes előkép, ami lehetővé teszi – egy 
megfelelő program segítségével (Universal Viewer) – a grafika képernyőn történő megtekintését. 
Aktivizáljuk tehát az Include TIFF preview opciót, ha az EPS-ként mentett grafikai állományok 
TIFF előképét is menteni szeretnénk. 
 
Válasszuk az Include fonts opciót, hogy az EPS-ként mentett grafikai állomány tartalmazza, 
magában foglalja a dokumentumban használt betűtípusokat, kottafontokat. A Finale beágyazza a 
TrueType, az OpenType, valamint a PostScript betűtípusokat Macintosh gépeken. Windows 
rendszerben azonban – az Include fonts opció bejelölése ellenére – ez a lehetőség sajnos még nem 
működik problémamentesen. Ahhoz, hogy egy másik számítógépen, például a nyomda számára 
eljuttatott EPS állományban megjelenjenek a Finale dokumentumban használt fontok – Windows 
operációs rendszert használók esetén –, akkor a fogadó gépre is telepíteni kell a Finale dokumen-
tumban alkalmazott fontkészleteket (Petrucci, Maestro, Engraver, stb). Ahogy azt majd később látni 
fogjuk – a „Mentés EPS formátumba nyomdai előkészítéshez” című fejezetben –, eme opció 
kijelölése sem minden esetben garancia a tökéletes megjelenítéshez. 
Jelöljük ki az Allow transparency opciót abban az esetben, ha létre kívánunk hozni átlátszó EPS 
fájlokat. 
 
A vektorgrafikus fájlformátumok közt talán a legelterjedtebb az Encapsulated PostScript (EPS) 
formátum. Ezt a formátumot – amelyet az Adobe fejlesztett ki az 1980-as években – a legtöbb 
kiadványszerkesztő és tördelőprogram ismeri. Hátránya azonban, hogy csak PostScript nyomta-
tókon nyomtatható ki. 
Akkor célszerű EPS formátumot választani, ha egy tipográfus vagy kiadványszerkesztő segítségével 
a szükséges kottarészleteket egy kiadványszerkesztő alkalmazásba (Adobe InDesign) szeretnék 
importálni, valamilyen professzionális kiadvány létrehozása érdekében, vagy, ha PostScript nyomta-
tón akarjuk kinyomtatni munkánkat. Egyéb esetekben – az alkalmazási terület függvényében – 
válasszuk a TIFF, a JPG, a PNG vagy a PDF formátumok valamelyikét. 
 
Resolution 
A párbeszédablak alján látható Resolution (felbontás) legördülő listából választhatunk a képfor-
mátum felbontási-értékek közül JPEG, PNG vagy TIFF formátumok beállítása esetén. Célszerű 
szem előtt tartanunk, hogy minél nagyobb a kiválasztott felbontási érték, annál jobb minőségű lesz a 
nyomtatás, de egyszersmind annál nagyobb méretű állományt is kapunk. Amennyiben nyomtatónk e 
nagyméretű fájlok nyomtatásakor problémát jelez (a memóriamennyiség kevésnek bizonyul), akkor 
válasszunk alacsonyabb felbontási értéket Finale dokumentumunk exportálásakor. Általában azt az 
értéket célszerű beállítani, amely megfelel a nyomtató által használt felbontási értéknek. Például, ha 
egy 300 dpi felbontású nyomtatón nyomtatunk, akkor a 300-as értéket válasszuk, ha viszont egy 
600 dpi-s nyomtató áll rendelkezésünkre, akkor 600-as értéket állítsunk be. 
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Dokumentum(részlet)	beillesztése	szövegszerkesztő	alkalmazásba	
 
Válasszuk szövegszerkesztő alkalmazásunk ”Kép beszúrása fájlból” nevezetű parancsát, majd 
keressük meg azt a mappát, ahova kottaképünket mentettük, s kattintsunk rá duplán. Ekkor a 
képfájlként mentett kottarészlet megjelenik szövegszerkesztő programunkban, ahol elvárásaink 
szerint átméretezhetjük, pozicionálhatjuk, s szükség esetén szerkeszthetjük azt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kép, ábra importálása 
 
Válasszuk a Graphics menü � Place Graphic parancsát, vagy egyszerűen csak kattintsunk duplán 
a dokumentumban. Ekkor megjelenik a Place Graphic dialógusablak, melynek segítségével 
kiválaszthatjuk a beszúrni kívánt képet. Ahhoz, hogy képfájljaink megjelenjenek, láthatóvá váljanak 
Finale programunk számára, a Place Graphic dialógusablak � Fájltípus legördülő listájából az All 
Files opciót kell beállítanunk. A beszúrásra váró képek PDF, EPS, JPEG, BMP, GIF, PNG vagy 

TIFF grafikai állománytípusok lehetnek.  
 

 
Az ablak bal alsó sarkában található Link 

to file opciót érdemes kipipálni, amivel 
arra utasítjuk a programot, hogy a beszúrni 
kívánt képet ne ágyazza be a dokumentum-
ba, hanem csak csatolja. Így sokkal kezel-
hetőbbé válik dokumentumunk. Érdemes 
szem előtt tartanunk ugyanis, hogy például 
egy TIFF (tömörítetlen) formátumban 
elmentett kép a maximális képminőséget 
tartalmazza, így ezek a fájlok meglehető-
sen nagyméretűek lehetnek, ezért a legtöbb 
esetben nem érdemes a Finale dokumen-
tumba beágyazni azokat. 
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A csatolás mellett szól továbbá, hogyha a csatolt képen valamilyen szerkesztési műveletet hajtunk 
végre (egy képszerkesztő alkalmazásban), akkor az elvégzett módosítások értelemszerűen – a 
csatolás miatt – a Finale dokumentum(ok)ban lévő képen is megjelennek. 
Arra azonban figyeljünk, hogy az eredeti helyükről ne mozdítsuk el a csatolt képeket, mert a 
program az áthelyezést követően nem biztos, hogy megtalálja, honnan is kell azt a dokumentumhoz 
csatolnia. Sajnos, sok esetben mi magunk sem emlékszünk rá később, ezért célszerű a beszúrt 
képeknek egy állandó helyet biztosítanunk. Az említett ok miatt a képek, vagy a képeket tartalmazó 
mappák átnevezését is kerüljük.  
A kép beágyazására abban az esetben lehet szükségünk, ha Finale dokumentumunkat szeretnénk 
megosztani, vagy egy másik számítógépen megnyitni. Beágyazás esetén érdemes a JPEG képfor-
mátumot használni a Finale dokumentum könnyebb, gyorsabb kezelhetősége érdekében. 
 
A képre való egyszeri kattintással kijelölhetjük azt, lehetőséget teremtve a manuális pozicionálásra 
(egérrel, vagy a nyíl billentyűkkel), dupla kattintás esetén pedig megjelenik a Graphic Attributes 
párbeszédablak, ahol képünk tulajdonságait határozhatjuk meg. 
 
 
A	Graphic	Attributes	párbeszédablak	
 
Graphic Attributes [Ctrl + Shift + T] 
A Graphic Attributes párbeszédablak segítségével tudjuk a beszúrt grafikai állományok tulajdon-
ságait meghatározni, tehát azokat egy vagy több oldalon elhelyezni, vagy egy szólamsor valamely 
üteméhez csatolni. Meghatározhatjuk továbbá a grafikai állományok oldalakon való vízszintes és 
függőleges pozícióját, a lapszéltől vagy a margószéltől való távolságát, valamint méretmódosítá-
sokat is alkalmazhatunk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ablak tetején láthatjuk a képformátum típusát (Type: JPEG File), mellette képünk méretének 
adatait, vagyis magasságát (Height) és szélességét (Width). A Link to file kipipálva azt jelzi 
számunkra, hogy a beszúrt kép csatolva van a dokumentumhoz. Amennyiben nem csatolva, hanem 
beágyazva lenne képünk, akkor a Link to file nem lenne kijelölve, a Path (elérési útvonal) után 
pedig az ”embedded” (beágyazott) kifejezést olvashatnánk.  
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Attach To 
Ebben a keretben választhatjuk ki, hogy kijelölt képünket az oldalhoz (Page) vagy pedig egy 
ütemhez (Measure) csatoljuk majd. 
 
Page – Oldal 
A Page utáni legördülő listából választhatjuk ki, mely oldalakon legyenek láthatók képeink. 

• Single Page – Egyetlen oldalon 
• All Pages – Minden oldalon 
• Page Range – Valamely oldaltartományban 
• Left Pages – Bal oldalakon 
• Right Pages – Jobb oldalakon 

 
Measure – Ütem 
A Measure utáni mezőbe annak az ütemnek a számát kell beírni, amelyikhez képünket csatolni sze-
retnénk. A mellette lévő legördülő listából pedig kiválaszthatjuk, melyik szólamban történjen 
mindez. Az Alignment and Positioning keret H: és V: mezőiben határozhatjuk meg a kijelölt kép 
ütemhez viszonyított vízszintes (H) és függőleges (V) pozícióját. Ezek az értékek a beszúrt kép 
manuális elhelyezését (vonszolását) követően automatikusan megjelennek. 
 
Alignment and Positioning 
A Horizontal (vízszintes) és Vertical (függőleges) legördülő listákból választhatjuk ki képünk 
oldalon elhelyezkedő vízszintes és függőleges pozícióját. A Positioning From utáni legördülő lista 
megfelelő opcióját választva eldönthetjük azt, hogy a lap szélétől (Page Edge) vagy a margó szé-
létől (Page Margin) pozicionálja a képet a program. A mellettük található H: (vízszintes) és V: 
(függőleges) utáni mezőkben pedig a kép lapszéltől vagy margószéltől való távolságát 
módosíthatjuk.  
Beszúrt képünk oldalon elhelyezkedő vízszintes (Horizontal) és függőleges (Vertical) pozicionálá-
sára az alábbi billentyűparancsokat is használhatjuk: 
 

[Ctrl + Shift + Ő]  Balra 

[Ctrl + Shift + Á]  Középre 

[Ctrl + Shift + Ú]  Jobbra 

[Ctrl + -]  A lap tetejére 

[Ctrl + Shift + Ó]  A lap közepére 

[Ctrl + Shift + -]  A lap aljára 
 
Beállíthatunk képet pl. élőfejként vagy élőlábként, hasonlóan a Text Tool-ban ismertetett szövegek 
élőfejként vagy élőlábként történő elhelyezéséhez, hiszen a Graphic Attributes párbeszédablak 
beállítási lehetőségei szinte teljesen megegyeznek a Text Tool � Text menü � Frame Attributes 
párbeszédablak opcióival. 
A Right Page Alignment and Positioning keretben a szemközti oldalon (jobb oldalon) elhelyezni 
kívánt kép pozicionálására nyílik lehetőségünk, ha bepipáljuk az Use right page positioning opciót. 
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A Scale elnevezésű keretben a kép méretét változtathatjuk meg százalékosan. Amennyiben grafikai 
állományunkat arányosan szeretnénk átméretezni, mondjuk a felére csökkenteni, abban az esetben a 
H: (vízszintes) és V: (függőleges) mezőkbe az 50%-os értéket írjuk. 
 

 
 
 
A képek manuálisan, az egér segítségével is átméretezhetők a méretarányok 
megtartása mellett, ha a [Shift]  billentyű lenyomva tartása közben a kép 
valamelyik sarkán lévő fogantyút megragadva, vonszolással méretezzük át 
képünket.  
 
 
 

 
A Fixed Percent opciót abban az esetben érdemes bejelölni, ha grafikai állományunk méretét 
rögzíteni szeretnénk. Ekkor a kép mérete egy esetleges oldal-átméretezés (Resize Tool) következ-
tében sem módosul. Ez az opció csak oldalhoz csatolás (Attach To � Page) esetén érhető el. 
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A	Check	Graphics	párbeszédablak	
 
Alapértelmezetten a Finale nem ágyazza be a grafikákat, képeket a dokumentumba, csupán csatolást 
tartalmaz azok helyére vonatkozóan (Link to file). Ez a párbeszédablak mutatja meg a dokumentum-
ban elhelyezett valamennyi grafika teljes nevét és helyét. A Finale a nem megtalálható, vagyis 
hiányzó grafikák (Missing Graphics) teljes nevét és elérési útvonalát a lista elejére teszi (*dőlt 
csillaggal megjelölve), majd ezután a megtaláltakat (Found Graphics) jeleníti meg. 
A nem talált, hiányzó kép nem jelenik meg a dokumentumban, a helyét ábrázoló keretben viszont 
látható a hiányzó kép fájlneve, amely alapján beazonosíthatjuk, megkereshetjük, s a dokumentum-
hoz csatolhatjuk azt a Select Graphics gombra kattintva. Fontos, hogy képeink számára egy állandó 
helyet biztosítsunk, s ne helyezzük át azokat másik mappába, valamint a nevüket se módosítsuk. 
 
 

 
 
Az Attributes gombra kattintva megjelenik a Graphic Attributes párbeszédablak, amelyben – a már 
elmondottak alapján – a kijelölt grafikai állomány tulajdonságait határozhatjuk meg. Az Embed All 
Graphics gombot választva a program az összes grafikát beágyazza a dokumentumba. 
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Mentés EPS formátumba nyomdai előkészítéshez  
 
 
Amennyiben Finale dokumentumunkat vagy annak valamely részletét – vektorgrafikus, vagyis EPS 
formátumban – nyomdai előkészítés céljából szeretnénk eljuttatni egy tipográfus vagy kiadvány-
szerkesztő számára, akkor az alább leírtak segítségünkre lehetnek az eredményes fájlkonverzió 
létrehozásában. Arról már esett szó, hogy Macintosh gépeken a Finale program beágyazza a 
TrueType, az OpenType, valamint a Post Script betűtípusokat. Windows rendszerben azonban – az 
Include fonts opció bejelölése ellenére – nem problémamentes a fájlkonverzió.  
A tipográfusok és kiadványszerkesztők által előszeretettel használt Adobe InDesign kiadvány-
szerkesztő programba történő beillesztés után az alább látható módon jelenik meg az EPS formá-
tumban mentett Finale dokumentum. 

Az Adobe InDesign szoftver olyan rugalmas kiadványszerkesztő alkalmazás, amellyel képponton-
ként követhető a tervezés és a tipográfia folyamata. Elegáns és lenyűgöző oldalak hozhatók létre 
nyomtatás céljából, illetve táblagépek és más eszközök képernyői számára. Az elrendezések 
könnyen átalakíthatók, hogy számos oldalméretben, tájolásban és eszközön remekül mutassanak. 

 

 
 
 
Az EPS fájlként mentett Finale dokumentum Adobe InDesign 
alkalmazásba történő importálása után a program azonnal jelzi, 
hogy mely fontkészlet(ek) karaktereit nem tudja megjeleníteni 
(Missing font). Ennek alapján a szükséges, hiányzó fontkész-
lete(ke)t el kell küldenünk a tipográfus vagy kiadványszerkesztő 
számára. 
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Annak érdekében, hogy a nyomdához (tipográfushoz) eljuttatott EPS állományban – vagyis egy 
másik számítógépen – megjelenjenek a Finale dokumentumban használt fontok – Windows 
operációs rendszert alkalmazók esetén –, akkor a fogadó gépre is telepíteni kell a Finale dokumen-
tumban használt fontkészleteket (Petrucci, Maestro, Engraver, stb). 
A fontkészletek fogadó gépre történő feltelepítését, majd az EPS fáj megnyitását követően a Finale 
dokumentum az alábbi módon jelenik meg. Látható, hogy a fontok feltelepítése megoldotta a 
problémát, hiszen – ahogy az a következő ábrán is megfigyelhető – az EPS fájl a megfelelő módon 
tárul elénk (az Adobe InDesign programban), megjelenítve az eddig hiányzó zenei karaktereket.  
 

 
 

Azonban problémák még ebben az esetben is 
adódhatnak, amelyre nehéz magyarázatot találni. 
Esetünkben például a 28., 38., 43., 44. ütemekben 
– érthetetlen módon – a szárak nem csatlakoznak a 
kottafejekhez, valamint a kottafej jobb oldalán lévő 
pótvonalak hosszúsága is megváltozott, ezért a 

hiba elkerülése érdekében keresnünk kell egy másik megoldást, amennyiben mindenképpen EPS 
(vektorgrafikus) formátumra van szükségünk. 
 
 
Minőségileg tökéletes eredményt érhetünk el akkor is, ha Finale 
dokumentumunkat vagy annak valamely részletét PDF formátum-
ba mentjük, majd az Adobe Acrobat alkalmazás segítségével EPS 
formátumba konvertáljuk. 
Az Adobe Acrobat Pro szoftverrel magas színvonalon készít-
hetünk professzionális PDF-dokumentumokat. Multimédiás tarta-
lommal ellátott PDF-fájlokat hozhatunk létre és szerkeszthetünk, 
valamint biztonságosabban oszthatjuk meg információinkat 
másokkal. 



Graphics Tool – Grafikai eszköz FINALE 

 

© Kocsis Tamás | www.kota-grafika.hu 13 

 

A PDF formátumban elmentett Finale dokumentumot nyissuk meg az Adobe Acrobat programmal, 
majd mentsük el azt EPS formátumban. Az Adobe Acrobat alkalmazás általában a kiadvány-
szerkesztők, tipográfusok szoftverparkjában megtalálható. 
 

 
 
Az így létrehozott EPS fájl már tökéletesen, mindenféle minőségromlás és hiba nélkül megjelenik 
az Adobe InDesign kiadványszerkesztő programban. 
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Az alábbi ábrán megtekinthetjük a Finaléban készített EPS fáj (bal oldali kotta), valamint az 
Acrobat programmal a PDF � EPS konverzió utáni EPS fáj (jobb oldali kotta) megjelenését az 
InDesign alkalmazásban. 

 
Az Adobe Acrobattal PDF-ből EPS-be konvertált Finale dokumentum(részlet) már minden 
alkalmazásban megfelelően jelenik meg, például az Adobe Illustrator programban is. 

 
 



Graphics Tool – Grafikai eszköz FINALE 

 

© Kocsis Tamás | www.kota-grafika.hu 15 

 

Erre azonban ritkábban lesz szükségünk, hiszen az Adobe Illustrator egy vektorgrafikus rajzoló-
program, ami nem a kottaképeket tartalmazó kiadványunk kialakítására szolgál. 
Az Adobe Illustrator grafikai tervezőszoftver az iparág elsőszámú, a grafikák létrehozásának 
vektorgrafikus rajzolási környezete. Azoknak ajánlható, akik illusztrációkat, rajzokat, technikai 
ábrákat, vagy kézi stílusú rajzokat szeretnének megjeleníteni dokumentumokban, kiadványokban, 
vagy az interneten. A program kiválóan használható még grafikonok és dekorációk készítésére is. 
Egyedi alkotásokat hozhatunk létre a nagy pontosságú alakzatformáló eszközökkel, az egyenletesen 
festő, művészi színvonalú ecsetekkel és a fejlett görbevezérlő funkciókkal. Egy ilyen hatékony és 
sokoldalú rajzeszköztár gyakorlatilag korlátlan lehetőségeket nyújt egyedi és hatásos grafikai 
munkák elkészítésére. 
 
Mivel a legtöbb Finale felhasználó nem rendelkezik az említett szoftverekkel (Adobe InDesign, 
Adobe Acrobat), ennek ellenére lehetőség van az EPS formátumban elmentett fájl megtekintésére. 
Az Universal Viewer ingyenes program – amely magyar nyelvű felülettel is rendelkezik – 
segítségével rendkívül sok formátum megnyitható, megtekinthető, például az EPS formátumú 
állományok is. 
 

 
 
Az elmondottakból következik, hogy a Finale programból a tipográfus vagy kiadványszerkesztő 
számára célszerű PDF formátumban elmenteni a szükséges anyagot, aki – amennyiben EPS formá-
tumra van szüksége – az Acrobat alkalmazás segítségével konvertálhatja a PDF fájlt, s azután már 
problémamentesen használhatja. Egyelőre ez tűnik Finale felhasználók számára – Windows 
rendszerben – a legoptimálisabb megoldásnak EPS konverzió esetén. 
 
A Finaléban PDF formátumban elmentett, bonyolultabb kottaképek is problémamentesen konvertál-
hatók – az Adobe Acrobat program segítségével, a dokumentumban használt kottafontok telepítése 
nélkül – EPS formátumba. Az importálást követően azonban az InDesign és az Illustrator 
programok jelezik, hogy hiányoznak bizonyos fontok. Mindezek ellenére a kottakép tökéletesen 
megjelenik (lásd a következő oldalon). 
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Az alábbi ábrán az Adobe Acrobat alkalmazással létrehozott EPS formátumú kottapélda látható az 
Adobe InDesign programban. 
 

 
 
Ugyanez az EPS fájl az Adobe Illustrator alkalmazásban is hibátlanul jelenik meg. 
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