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MIDI Tool – MIDI eszköz 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben mi szeretnénk irányítani a lejátszási, vagyis MIDI paramétereket, akkor használjuk a 
MIDI Tool-t a Human Playback (HP) lejátszás helyett, vagy akár azzal együtt is. A MIDI eszköz 
segítségével nyílik lehetőségünk a MIDI adatok (pl.: dinamika, tempóváltoztatás és egyéb MIDI 
paraméterek) szerkesztésére.  
 

 
A MIDI eszköz teszi lehetővé számunkra, hogy kézzel, 
egyénileg, a saját elképzeléseinknek megfelelően állítsunk be 
minden lejátszási paramétert. Ahhoz, hogy ezek a MIDI adatok 
megszólaltathatók legyenek, ki kell kapcsolnunk a Human 

Playback opciót. Ehhez válasszuk a MIDI/Audio menü � 
Human Playback � None parancsát. 
 

 
A HP kikapcsolása után a lejátszás mindent a kottaképnek megfelelően szólaltat meg, valamint 
érzékeli az alapértelmezettként beállított dinamikai (piano, forte), valamint artikulációs (staccato, 
tenuto, marcato) jelzések lejátszási paramétereit is. A többi lejátszási paramétert mi határozhatjuk 
meg a MIDI eszköz segítségével. 
 

A MIDI adatok megszólaltatása érdekében néhány 
beállítási műveletre szükségünk lesz a Playback/ Record 

Options párbeszédablakban, amit a Document menü � 
Playback/Record Options opciójára kattintva érhetünk el 
legegyszerűbben. 
Az Options keretben pipáljuk ki az itt látható opciókat, 

különben a program nem fogja megszólaltatni a MIDI 
eszközben a valós idejű bejátszás során keletkezett 
paramétereket. A MIDI Tool tulajdonképpen a valós idejű 
felvételnek megfelelően generálja a visszajátszást, amely a 
kottaképen nem jelenik meg. 

 
• Play recorded key velocities 

A felvett dinamika (minden hanghoz külön) megszólaltatása. 
• Play recrded note durations 

A felvett hanghosszúság megszólaltatása. 
• Play recorded continuous data 

A felvett folyamatos MIDI paraméterek visszajátszása: Például a megadott pedálozás 
(Sustain pedal) és más hangzást befolyásoló paraméterek (pl. Pitch bender = hajlítás) 
megszólaltatása.  

• Play recorded tempo changes 
A felvett tempóváltások megszólaltatása. 
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A MIDI menü 
 
A MIDI Tool-t az Advanced eszköztárban találjuk. Ezt az eszköztárat szükség esetén a Window 
menüből nyithatjuk meg. 
 

Ekkor a menüsorban megjelenik a MIDI Tool menü, 
amely az alábbi lehetőségeket tartalmazza. 
Az első négy opció segítségével a szerkeszteni kívánt 
MIDI adatok típusát, fajtáját határozhatjuk meg. Tehát 
itt választhatjuk ki, hogy milyen MIDI adat-típust 
szeretnénk szerkeszteni. 

 
Még egy fontos tudnivaló, miszerint, ha duplán kattintunk valamely szólam bármelyik ütemére, 
akkor egy osztott ablak jelenik meg, lehetővé téve annak a szólamsornak, vagy az abban található 
hangoknak a szerkesztését. Alul a kottakép, felül a MIDI paramétereket szimbolizáló grafikai ábra 
lesz látható, amely a kijelölt MIDI adat-típus függvényében változik.  
A MIDI paraméterek grafikai ábráit tartalmazó ablakrész bezárásához kattintsunk az egér jobb 
gombjával valahol az alsó, kottaképet tartalmazó ablakrészben.  
 
Key Velocities – Dinamika 
E parancs kiválasztásával befolyásolhatjuk a kijelölt zenei rész hangjainak dinamikáját (pl.: 
crescendo, decrescendo) az itt felsorolt opciók segítségével (Set To, Add, Scale, Percent Alter, Limit, 
Alter Feel, Randomize).  
Felhívnám a figyelmet arra, hogy a Finale programban oly gyakran előforduló Key Velocity 
(dinamika) kifejezés – amit tulajdonképpen mi hangerő formájában érzékelünk – nem azonos a 
Volume (hangerő) kifejezéssel, ami egy kontroller (vezérlő) adat. 
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Note Durations – Hangidőtartam, hanghosszúság 
Válasszuk ezt a parancsot a hanghosszúságok kezdő (Start) és végpontjának (Stop) meghatáro-
zására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuous Data – Folyamatos MIDI paraméterek 
Itt adhatjuk meg, mely MIDI vezérlő adatokat kívánjuk szerkeszteni (pl.: Sustain pedal [kitartó 
pedál], Pitch vagy Modulation wheel [modulációs kerék], Patch [hangszerhangok], Monophonic 
aftertouch [egyszólamú nyomásérzékenység]). Az ”Alter Feel”  és a ”Randomize” parancsok nem 
érhetők el a Continuous Data opció használata esetén. 
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Tempo – Tempó, sebesség 
E parancs kiválasztásával befolyásolhatjuk a kijelölt zenei rész tempóját, sebességét (pl.: 
accelerando, ritenuto) az itt felsorolt opciók segítségével (Set To, Add, Scale, Percent Alter, Limit, 

Alter Feel, Randomize). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beállítási lehetőségek 

 
A következő opciókkal a kiválasztott MIDI adatok típusának, fajtájának alább 
felsorolt paramétereit szabályozhatjuk a kijelölésben vagy a kijelöléstől. Jó, ha 

tudjuk, hogy ezek a parancsok sok esetben (pl. dinamika, tempó) a kijelölés 

végétől nem váltanak vissza a kijelölés előtti paraméterekre, hanem – a 

megadott értékeknek megfelelően – végrehajtják a beállított utasításokat, 

mindaddig, amíg egy újabb beállítást nem érvényesítünk. 
 

 
Set To – Állandó érték 

Ennél az opciónál egy állandó érték, mennyiség megadásával 
szabályozhatjuk a kijelölt MIDI adatok paramétereit (Key Velocities, 

Note Durations, Continuous Data, Tempo). A legtöbb esetben a 
beállítási értékeket a MIDI abszolút értékeinek megfelelően 0 és 127 
között definiálhatjuk. 

Ezt a parancsot remekül használhatjuk Folyamatos MIDI paraméterek (Continuous Data) 
kiválasztásakor, például a pedál lenyomás – felengedés beállítására. Ehhez jelöljük ki azt a szakaszt, 
amelyben a pedál használatát, vagyis lenyomását tervezzük, majd írjunk a Set To párbeszédablakba 
127-et. [Pedál használatakor csak két érték közül célszerű választanunk: 0 (-63) = pedál felengedve; 
(64-) 127 = pedál lenyomva.] Ezután jelöljük ki azt a szakaszt, ahol nem szeretnénk pedálhatást 
alkalmazni. Ekkor a Set To párbeszédablakba a 0 (nulla) értéket kell beírnunk, arra utasítva 
programunkat, hogy szüntesse meg a pedálozás hatását. 
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Scale – Fokozatos érték 
 
Ez az opció két érték közötti fokozatos átmenet megvalósítását 
nyújtja számunkra a kiválasztott régióban. Sok esetben az értékeket 
abszolút MIDI értékek szerint, 0-tól 127-ig (Absolut), vagy az 
eredeti beállítási paraméterek bizonyos százaléka szerint (Percent of 

original) adhatjuk meg. 
  

 
 
Add – Hozzáadott érték 

Ez az opció lehetőséget biztosít egy már meglévő érték, mennyiség 
további növelésére vagy – mínusz érték beírása esetén – csökkenté-
sére a megadott MIDI adat-típusok szerint. A beírható értékhatárok a 
legtöbb esetben -127 és 127 között változhatnak, szem előtt tartva az 
eredeti beállítási paramétereket.  

 
 
Percent Alter – Százalékos érték 

Eme opció kiválasztása esetén a megadott MIDI adatok paramé-
tereinek százalékos növelését vagy csökkentését valósíthatjuk meg a 
jelenlegi értékhez viszonyítva. Amennyiben például azt szeretnénk, 
hogy a kijelölt szakasz, szólamsor kétszer olyan hangos legyen – a 
beállított viszonylatok szerint –, mint most, akkor a Make All Key 

Velocities mezőbe írjunk 200-as értéket. 
 
 
Limit – Határérték 

 
 
Eme opció segítségével korlátozhatjuk, bizonyos határok közé 
szoríthatjuk a megadott MIDI adatok paramétereinek (Key 

Velocities, Note Durations, Continuous Data, Tempo) értékeit.  
 
 

 
 
Alter Feel – Hangsúlyérték 

 
 
Ez az opció lehetővé teszi (csak Key Velocities, Note Durations és 
Tempo beállítások esetén), hogy külön értékeket adjunk meg a 
kijelölt szakaszban a főütésekre (Downbeats), a mellékütésekre 
(Other beats) és a felütésekre (Backbeats). Itt abszolút (Absolute) és 
százalékos (Percent of original) értékekben is megadhatjuk az 
említett opciók paramétereit, amelyek lehetnek mínusz értékek is.  
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Randomize – Véletlenszerű érték 
 
Ez az opció véletlenszerűen megváltoztatja a kiválasztott zene, 
például dinamikáját vagy hanghosszúságát. Ez rendkívül hasznos 
lehetőség abban az esetben, ha a lejátszás során egy emberi érzéssel 
előadott dinamika- vagy sebességváltozást szeretnénk elérni. 
 

A megfelelő előadásmód érdekében ebbe a párbeszédablakba csak kis – 10 és 20 közötti – 
számértéket érdemes beírni, ha nem akarjuk, hogy zenénk kiszámíthatatlan előadást produkáljon.  
 
Clear – Törlés 

Válasszuk ki ezt a parancsot, hogy törölhessük a MIDI adatokat a 
kiválasztott régióban. Fontos, hogy a törlés mindig csak a felső négy 
MIDI adat-típus közül a kijelölt típussal elvégzett beállításokra 
vonatkozik. Tehát ez a parancs nem törli egyszerre az összes létrehozott 
MIDI paramétert, csak annak a beállításait, amelyiket a MIDI menü 

tetején aktuálisan kiválasztunk (pl.: Edit Key Velocities), Continuous Data esetén pedig csak az 
adott Controller (vezérlő) beállítást.  
 
Edit MIDI Note – MIDI hangok szerkesztése 

 
Az Edit MIDI Note párbeszédpanelen beállíthatjuk – Key Velocities 
(dinamika) és Note Durations (hanghosszúság) MIDI adat-típus 
választásakor – a hanghosszúságra vonatkozó (Start, Stop), valamint a 
dinamika-értékeket (Velocity). 
 

 
Fit to Time – Meghatározott lejátszási idő 

 
 
Ez a párbeszédablak megjeleníti a kezdő és befejező időpontját a kijelölt 
területnek a beállított lejátszási tempó alapján.  Itt nyílik lehetőségünk a 
kijelölt terület vagy az egész darab időtartamának módosítására a 
megadott tempóváltások megtartása mellett. 
  
 

• New End Time – Új befejezési idő 
Itt adhatjuk meg azt az időt (a darab kezdetétől), amelyet a lejátszásnak el kell érnie a kijelölt régió 
végén. 
• New Elapsed Time – Új eltelt idő 
Ebben a szövegmezőben adhatjuk meg, hogy a kijelölt zenei rész mennyi idő alatt szólaljon meg. A 
Finale ennek alapján szólaltatja meg a különféle ritmusértékeket. 
 
Play – Lejátszás 
Ez a parancs osztott ablakmegjelenés vagy valamely szakasz kijelölése esetén érhető el. Ennek 
segítségével hallgathatjuk meg létrehozott MIDI beállításaink hatását. Osztott ablak esetén a Finale 
a képernyőn látható ütemeket, hangokat játssza le számunkra az aktív szólamsorban, kijelöléskor 
pedig a kijelölt szakaszt szólaltatja meg. 
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Show Selected Notes – Mutassa a kijelölt hangokat 
Ez a parancs csak akkor érhető el, ha a MIDI eszköz aktív állapotában kattintunk 
valamelyik szólamsorra, minek hatására egy osztott ablak jelenik meg. Alul a 
kottakép, felül a MIDI paramétereket szimbolizáló grafikai ábra lesz látható. 
Amennyiben kijelöljük valamelyik hangot (annak fogantyújára kattintva), majd 
aktivizáljuk ezt a parancsot, akkor csak a kijelölt hang grafikai ábrája tűnik fel. Ez a 
parancs a Continuous Data és a Tempo opciók kiválasztása esetén nem érhető el.  
 
 
 
 
 
 
 

Dragging Copies Music 
E parancs aktív állapotában lehetőség van a kijelölt zene, vonszolással (húzással) történő másolá-
sára, amely tartalmazza MIDI beállításainkat is. 
 
Dragging Copies MIDI Data 
E parancs aktív állapotában tudjuk a kijelölt zene MIDI adatainak, beállításainak vonszolással 
(húzással) történő másolását megvalósítani. Ekkor csak a beállított MIDI paraméterek másolhatók. 
 
 
 
Crescendo – decrescendo létrehozása 
 
Miután megismerkedtünk a MIDI menü parancsaival, elkezdhetjük a különféle MIDI paraméterek 
létrehozását. 
Használjuk a Finale erre a célra készített kottapéldáját (SpinningSong, Finale 2011 és korábbi 
verziók esetén a Tutorial 6a kottapéldát), amelyet a C: meghajtó � Program Files � Finale 2012 
� Music Files � Tutorials mappában érhetünk el. 
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Nyissuk meg és végezzük el az alábbi gyakorlatokat. A következőkben csak a legszükségesebb, 
leggyakrabban előforduló lehetőségek kerülnek bemutatásra. A fálj megnyitása után ne 
feledkezzünk el a Kezdeti beállítások címszó alatt ismertetett beállításokról. 
 

 
A Selction Tool-ban megszokott kijelölési módszer 
segítségével jelöljük ki (kerítsük körbe) a változtatásra 
szánt területet (esetünkben az első két ütemet mindkét 
szólamsorban). Győződjünk meg arról, hogy a MIDI 
Tool menüben a Key Velocities (dinamika) opció van 
kijelölt állapotban. 
 

 
A MIDI Tool menüből válasszuk a Scale opciót, minek követ-
keztében megjelenik a Scale párbeszédablak. Ennek segítségével 
tudjuk a dinamika-szintet fokozatosan csökkenteni vagy növelni, 
tehát elérni a megfelelő crescendo vagy decrescendo hatást. A 
dinamika meghatározására 0 és 127 közötti értékeket adhatunk meg, 
ahol a 127-es érték a leghangosabb szintet jelenti. Mivel mi most 
fokozatos hangerő-növekedést szeretnénk elérni, ezért a From utáni 

mezőbe 30, a To utáni mezőbe pedig 120-as értéket írjunk. Amennyiben százalékosan szeretnénk 
ezeket a paramétereket elkészíteni, akkor a Percent of original opciót válasszuk, a From után írjunk 
100-at, a To után pedig 200-at, minek következtében a dinamika-szint a duplájára növekszik majd 
– az eredeti beállítási értékekhez képest – a kijelölt terület végéig. 
 
A dinamikára vonatkozó MIDI paraméterek mindaddig érvényben maradnak, amíg a lejátszás egy 
újabb dinamikai jelet nem érzékel, vagy egy újabb – dinamikára vonatkozó – MIDI beállítást nem 
alkalmazunk. 
Fokozatos hangerőcsökkentést (decrescendo) az előbb elmondottak szerint készíthetünk, annyi 
különbséggel, hogy a Scale párbeszédablakba a nagyobb értéket írjuk a From utáni, míg a kisebbet 
a To melletti mezőbe [From: 120 – To: 30]. Próbáljuk ki ezeket a beállításokat. 
 

 
Amennyiben csak egy szólamsort szeretnénk szerkeszteni, 
akkor jelöljük ki azt – az előbbihez hasonló módon –, vagy 
kattintsunk duplán valamelyik ütembe. Ekkor egy osztott ablak 
jelenik meg. Alul a kottakép, fölötte pedig annak MIDI 
információk szerinti letérképezése látható.  
A MIDI információkat tartalmazó ablakrész bal oldalán a 
dinamika skálázott értékei találhatók 0-tól 127-ig. Az aktív 
szólamsor hangjai, pontosabban kottafejei mellett megjelennek 
a már jól ismert fogantyúk, lehetőséget biztosítva arra, hogy a 
hangokat egyenként is szerkeszteni tudjuk. 
A gyakorlás kedvéért a 3-4. ütemeket jelöljük ki. A kijelölést 
kétféleképpen is megvalósíthatjuk: Vagy a megfelelő hangok 
fogantyúinak kijelölésével vagy a grafikon vonalainak 
körbekerítésével. Bármelyiket is választjuk, a kijelölés után 
mind a fogantyúk, mind pedig a grafikon vonalai kijelölt 
állapotban lesznek. 
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A grafikon vonalai a kijelölés hatására szaggatott, piros színű vonalakként jelennek meg. Miután a 
kijelölés megtörtén, elvégezhetjük az alkalmazni kívánt beállítást. A 3-4. ütem felső szólamánál egy 
fokozatos hangerőcsökkentést (decrescendo) alkalmazzunk. Ehhez válasszuk a MIDI Tool menü � 
Scale parancsát, s a megjelenő párbeszédablak From mezőjébe írjunk 120-at, a To után pedig 30-at, 
végül nyomjuk meg az OK gombot. A grafikonon azonnal látni fogjuk beállításaink hatását. A 
dinamika-szintet ábrázoló függőleges vonalak fokozatos csökkenést mutatnak a kijelölt két 
ütemben. 
Most hallgassuk meg munkánk eredményét. Osztott ablak esetében válasszuk a MIDI Tool menü 
� Play parancsát. Ekkor a program csak a képernyőn látható ütemeket, hangokat szólaltatja 
meg az aktív, kijelölt szólamsorban. Amennyiben a Playback Controls kezelőpanel Play gombjára 
kattintunk, akkor megszűnik az ablak felosztása, s – a beállítások függvényében – a teljes darab 
lejátszásra kerül, alapértelmezetten elölről.  
 

Key Velocities (dinamika) és Note Durations (hanghosszúság) MIDI 
adat-típus választásakor nem csak a teljes szisztéma vagy a szisztéma 
valamely szólama (szólamsora) manipulálható a MIDI eszköz 
segítségével, hanem a kijelölt szólamsor bármely hangja is. Az egyes 
hangok MIDI eszközzel való módosítását csak osztott ablak esetén 
tudjuk elvégezni, hiszen csak ekkor jelennek meg a fogantyúk, s a 
megfelelőt kijelölve egyenként szerkeszthetővé válnak a hangok. A 

kívánt hang fogantyújára duplán kattintva elénk tárul az Edit MIDI Note dialógusablak, amely 
felkínálja mind a dinamikára (Velocity), mind pedig a hanghosszúságra vonatkozó (Start és Stop) 
paraméterek módosítását, függetlenül attól, hogy a MIDI Tool menü felső részében a Key Velocities 
vagy a Note Durations opció van kijelölt állapotban. 
 
Amennyiben például egy harmóniasorozatban szeretnénk valamelyik szólamot kiemelni, hallha-
tóbbá tenni, akkor a MIDI eszközzel ezt a feladatot minden probléma nélkül elvégezhetjük. 
Kattintsunk duplán a megfelelő szólam hangjának fogantyújára, majd ez elénk táruló Edit MIDI 
Note párbeszédablak Velocity mezőjébe írjuk be a kívánt dinamika-szintet. Természetesen itt is 
többféle megoldási lehetőség kínálkozik. A [Shift]  billentyű nyomva tartása közben jelöljük ki a 
módosítani kívánt hangok fogantyúját, majd válasszuk a MIDI Tool menü Set To vagy Percent Alter 
opcióját, így gyorsabban elvégezhető ez a művelet. 
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A hang időtartamának, hosszúságának szerkesztése (start és stop) 
 
Most következzék a hangok hosszúságának, vagyis kezdetének (Start) és végződésének (Stop) 
szerkesztése. Amennyiben meghallgatjuk az említett SpinningSong kottapéldát, akkor megfigyel-
hetjük, hogy a felső szólam dupla hangjai – sok esetben – nem egyszerre, egy időben szólalnak 
meg. Ez természetesen hiba, azonban épp a gyakorlás kedvéért hangzik ilyen módon, hogy a 
következő feladatot el tudjuk végezni, s megértsük annak lényegét. 
 

A MIDI Tool menüből most válasszuk az Edit Note Durations opciót, 
majd kattintsunk duplán a felső, hibás szólamsorba, amennyiben bezártuk 
az osztott ablakot. Mint láthatjuk, az elénk táruló, MIDI paramétereket 
megjelenítő ablakrész megváltozott az előző, a Key Velocities (dinamika) 
MIDI paramétereit tartalmazó ablakrészhez képest. A hangidőtartamot a 

program vízszintes vonalak formájában ábrázolja, szemben a dinamika-szint függőleges vonalaival. 
Az itt látható szaggatott függőleges vonalak az ütemben található ritmusértékeket szimbolizálják, 
megjelenítve az úgynevezett kvantálási pontokat. Az előbb említett, dupla hangok nem megfelelő 
megszólalását most vizuálisan is nyomon követhetjük, hiszen jól látható (pl.: a nyíllal jelölt helyen), 
hogy a ritmusértékekhez, vagyis kvantálási pontokhoz viszonyítva a hangok többsége elcsúszva, 
nem helyesen jelent meg. Ezeket az elcsúszott, nem megfelelő helyen megjelenő, illetve rossz 
időben megszólaló hangokat fogjuk most a MIDI eszköz Note Duration parancsával jó helyre 
igazítani, húzni. A kvantálás tulajdonképpen a zenei hangok elmozgatása, hogy azok az ütemek 
meghatározott ütéseire kerüljenek.  
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A következő ábra a hanghosszúságok tulajdonságait ábrázolja 
 

 
 
A Start Time a hang indulását, míg a Stop Time a hang 
befejeződését jelzi számunkra. Ezekhez mind pozitív, 
mind pedig negatív érték is rendelhető. 
A ritmusértékeket, ütéseket megjelenítő függőleges 
vonalakhoz, az úgynevezett kvantálási pontokhoz 
viszonyítva tudjuk a hangok kezdési és végződési pontját 
beállítani EDUs értékek szerint. 
1. Az itt látható ábra (a) jelű hangjának a kezdési 
időpontja (Start Time) egy pozitív szám, amely arra utal, 
hogy röviddel az ütés után szólal meg a hang, míg a 
zárási időpontja (Stop Time) egy negatív érték, ami pedig 
azt mutatja, hogy a hang valamivel a következő ütés előtt 
ér véget. 
A (b) jelű hang végződési pontja is – az indulási ponttal 
megegyezően – egy pozitív szám, így – a képen látható 
módon – az a következő ütés után ér véget.  
 

 
 
2. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a hangok ütéstől ütésig, vagyis 
értékük teljes hosszúságáig kitartsanak (tenuto), akkor valamelyik erre 
alkalmas eszköz (pl.: Set To) segítségével mind a Start Time, mind 
pedig a Stop Time utáni mezőbe a nullát (0) írjuk.  
  

 
 
 
 
 
Előfordulhat olyan eset is, amikor 
kötőívvel ellátott hangjaink megszó-
laltatását a legato játékmódnak meg-
felelően szeretnénk beállítani. 
Természetesen ezzel az eszközzel ezt is 
megvalósíthatjuk. Ilyenkor a Start Time 
mezőjébe mínusz – az első hang Start 
opciójának kivételével –, a Stop Time 
mezőbe pedig pozitív értéket kell 
beírni, minek következtében a program 
kötve fogja lejátszani az így beállított 
hangokat. 
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Staccato előadásmód MIDI paramétereinek beállításához célszerű százalékos érték alapján 
megadni a megfelelő hangok hosszúságát. Azt azonban tudnunk kell, hogy 100%-nak minden 
esetben a már meglévő értékek számítanak. Ebben az esetben célszerű először a hanghosszú-
ságokat a kvantálási pontokhoz, ütésekhez igazítani (bal oldali ábra), majd ezután állítsuk be a 
kívánt, pl. 50%-os értéket a Percent Alter párbeszédablakban (jobb oldali ábra). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A Start és Stop Times értékeket a Finale a saját hosszúságegysége alapján, az úgynevezett 
EDUs (ENIGMA Durational Units) mértékegység alapján számolja. 1024 EDUs = 1 negyed 
hang. Az alábbi táblázat bemutatja az egyes ritmusértékekhez tartozó EDUs értékeket. [Double = 
dupla; dotted = pontozott; whole = egész; half = fél; quarter = negyed; triplet quarter = a negyed 
triola hangjainak hosszúsága; eighth = nyolcad; sixteenth = tizenhatod; stb.]  
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Az itt látható példa egy staccato nyolcad értékű hang 
EDUs-ban megadott értékeit tartalmazza. Mint tudjuk a 
nyolcad EDUs száma 512, staccato utasítás esetén pedig 
általában a hangot eredeti értékének feléig (50%-ig) kell 
kitartani, ezért került a Stop Time (a hang végződése) 
mezőbe a (mínusz) -256 EDUs érték. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Folyamatos MIDI paraméterek szerkesztése 
 
Ennél a MIDI adat-típusnál a szerkesztések hatása egy MIDI csatotnán belül érvényesül, s ez a mi 
esetünkben mindkét szólamsorra kiterjed, mivel a két szólamsor egy MIDI csatornára van beállítva. 
 
���� Finale 2011 és korábbi verziók esetén 
 
Ezt az Instrument List párbeszédablakban ellenőrizhetjük, illetve módosíthatjuk. 

 
 
Mivel mi az alább bemutatott MIDI paramétereket csak az alsó szólamsorra szeretnénk alkalmazni, 
ennek érdekében a második szólamsort egy új MIDI csatornára kell beállítanunk. 
 

Kattintsunk az Instrument List dialógusablak � Staff 2 sor � 
Instrument oszlop � Acoustic Grand Piano melletti lefele 
mutató nyíl gombra, s a legördülő listából válasszuk a New 
Instrument opciót. A megjelenő Instrument Definition párbe-
szédablakban a Channel utáni mezőbe írjuk be a 2-es számot, a 
General MIDI legördülő listából válasszuk az itt látható Acoustic 
Grand Piano hangszerszólamot, végül az Instrument Name 
mezőbe írjuk be hangszerszólamunk nevét, majd OK. 
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Az Instrument List párbeszédablak – beállításainkat követően – az alábbi módon jelenik meg. 
Ezután már könnyedén létrehozhatjuk a következőkben ismertetett MIDI utasításokat. 
 

  
 
���� Finale 2012 esetén 
 
Ezt a Score Manager párbeszédablakban ellenőrizhetjük, illetve módosíthatjuk. 
 

 
 
 
 
 
 

 
A Finale 2012-es verziójában a zongoraszólam alsó szólamsorában a hangszerhang-váltás 
egyszerűbben megvalósítható, mint a korábbi verziók esetén. A Finale a zongora szólamsorait már 
egy kezelhetőbb formában jeleníti meg a Score Manager dialógusablakban, mint ahogy azt az 
Instrument List párbeszédablakban tette. Ott ugyanis a két szólamsort külön jelenítette meg és 
kezelte, míg a Score Manager esetében már egy szólamként mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Természetesen így is lehetőségünk nyílik arra, hogy a megfelelő beállításokat külön-külön 
módosítsuk mindkét szólamsorban. Ehhez kattintsunk a kiterjesztés háromszögre. A zongora alsó 
szólamsorának (Staff 2) Channel (Ch) oszlopában jelöljük ki az egyes számot, s írjuk át azt a 
használni kívánt kettes csatornaszámra. 
Ebből a beállítási folyamatból is világosan kitűnik, hogy a Score Manager párbeszédablak – az új 
fejlesztéseknek köszönhetően – sokkal egyszerűbbé tette a hangszerszólamok, például a 
zongoraszólamok kezelését is. 

 
A MIDI Tool menüben kattintsunk az Edit Continuous Data 
opcióra, minek következtében megjelenik a View Continuous 
Data nevezetű párbeszédablak, amelynek Controller (vezérlő) 
legördülő listájából kiválaszthatjuk a módosítani kívánt opciót. 
Ebben a legördülő listában alapértelmezetten a Sustain pedal 
[64]  (kitartó pedál) vezérlő van beállítva. 
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A Sustain pedal használatának módjáról már esett szó. Most készítsünk el egy érdekes hatást az alsó 
szólamban. A View Continuous Data párbeszédablak � Controller legördülő listájából válasszuk a 
10-es számú Pan (panoráma-hatás, úsztatás) vezérlőt. Mint tudjuk, a Pan segítségével nyílik 
lehetőségünk a hangok úsztatására, vagyis a jobb vagy a bal hangszóróba történő elmozgatására. 
 
Figyelem! Ahhoz, hogy az alábbi Pan beállítások csak az alsó szólamsorban érvényesüljenek, az 
alsó szólamsor számára egy másik MIDI csatornát kell létrehoznunk, különben beállításaink 
mindkét szólamsorban érvényesülnek. Mivel ezt a feladatot már elvégeztük, így mehetünk is 
tovább. 
 
A Folyamatos MIDI paraméterek adat-típus szerkesztését pontosabban és gyorsabban tudjuk 
elvégezni, ha a módosítani kívánt szakaszt a kottában jelöljük ki. Most is így járjunk el. 
A szokásos körbekerítéses módszerrel jelöljük ki az alsó szólam első nyolcad értékű hangját, majd 
válasszuk a MIDI Tool menü � Set To opcióját, és írjunk a mezőbe nullát (0 = bal). Ekkor a kijelölt 
hang a bal oldali hangszóróban lesz hallható. Most jelöljük ki a második hangok – az alább látható 
jobb oldali ábrának megfelelően –, s a Set To ablakba írjunk 127-et (127 = jobb). Ekkor a második 
hang a jobb oldali hangszóróban lesz hallható. Ezt a munkafolyamatot végezzük el az első ütem 
harmadik (0) és negyedik (127) nyolcad értékű hangjánál is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
A MIDI Tool menü � Dragging Copies MIDI Data opciójának köszönhetően nem lesz szükség a 

fent leírt munkafolyamat megvalósítására a további ütemek esetében, 
hiszen a létrehozott MIDI paraméterek másolhatók is, az említett opció 
aktivizálását követően. 

 
Jelöljük ki az első ütemet, majd húzzuk rá a második ütemre, minek következtében a második ütem 
körül egy vastag fekete keret jelenik meg. Ekkor engedjük fel az egér gombját, s az elénk táruló 
Copy MIDI Data nevezetű párbeszédablak How many times utáni mezőjébe írjuk be, hogy hány 
ütembe, vagyis hányszor szeretnénk a kijelölt MIDI paramétereket lemásolni. A darab második 
felének alsó szólamába (annak megfelelő ütemeibe) is másoljuk be ezeket a MIDI beállításokat az 
előbb elmondottak alapján.  
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Ezután hallgassuk meg beállításaink eredményét. Ha most duplán kattintunk az alsó szólam 
valamelyik ütemére, akkor a MIDI paramétereket megjelenítő felső ablakrész az alább látható 
módon tárul elénk. 
 

 
 
Mivel két MIDI csatornát alkalmazunk, ebben az esetben a dinamikai jelzéseket is külön-külön, 
mindkét szólamsorba (mindkét csatornára) be kell állítani, hiszen az Expression eszközzel beírt 
dinamikai utasítások csak arra a szólamsorra, vagyis MIDI csatornára vonatkoznak, amelyikhez 
csatoltuk őket. Ez a MIDI eszközben elkészített beállításokra is igaz. Például a Key Velocities MIDI 
adat-típusnál létrehozott crescendo utasítást hiába alkalmaztuk mindkét szólamsorra – ami akkor 
még egy MIDI csatornának számított – az most csak a felső szólamsor hangjaira lesz érvényes, 
mivel az alsó szólam számára egy új MIDI csatornát állítottunk be, s ezért erre a szólamsorra az 
első MIDI csatornához beállított utasítások már nem érvényesek. 
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Dinamikai és egyéb jelek pozicionálása – Az Align/Move Dynamics plug-in 
 
A dinamikai jelek beírása után gyakorta találkozunk azzal – az előző kottaképen is megfigyelhető – 
problémával, hogy a beírt dinamikai jelzések nem egységesen, azonos távolságra jelennek meg a 
kottasoroktól. Az Expression jelek beírása természetesen függ az adott jel vagy kategória 
pozicionálási beállításaitól. Ennek a problémának létezik egy nagyon egyszerű és hatékony 
megoldása a Finale programban. 
 

 
Jelöljük ki a szükséges szólamsorokat, szisztémákat, 
esetleg a teljes darabot a Selection eszközzel, majd 
kattintsunk a Plug-ins menü � TGTools � Align/Move 
Dynamics opciójára. A megjelenő azonos nevű pár-
beszédablakot az itt látható módon állítsuk be, majd 
nyomjuk meg a Go gombot. Ekkor a dinamikai jelzések 
egységesen, a beállítások szerint jelennek meg. 
 

• To Nearest Element – A legközelebbi elemhez 
• To Farthest Element – A legtávolabbi elemhez 
• To Average Distance – Átlagos távolságra 
• Set To Value – A beállított érték szerint 

 

Szükség esetén a beállításokat a kijelölt szólamsorra többször is alkalmazhatjuk. Ezt célszerű 
megtenni a mi esetünkben is. Jelöljük ki a második (alsó) szólamot és nyomjuk meg ismét a Go 
gombot, hogy az ott található jelek a megfelelő távolságra kerüljenek a hangoktól. 
 
 
Tempóutasítások 
 
Most következzék egy, a tempóváltások beállításaival foglalkozó példa. A tempóutasítások az 
összes MIDI csatornára, s így az összes szólamsorra vonatkoznak, hiszen az egymás alá leírt, együtt 
megszólaló szólamok számára nem lehet különféle tempóutasításokat megadni.   

 
Az alábbi beállításokat készítsük el kottapéldánkban. Aktivizáljuk az Edit 
Tempo MIDI adat-típust a MIDI Tool menüben. Kottapéldánkban először 
jelöljük ki az első négy ütemet, majd a MIDI Tool menüből válasszuk a Scale 
opciót. 

 
A megjelenő Scale párbeszédablak From utáni mezőjébe írjunk 60-at, a To utáni mezőbe pedig 100-
at. Ez egy fokozatos gyorsításra (accelerando) vonatkozó MIDI utasítás. Most jelöljük ki a 
következő négy ütemet, amiben pedig egy fokozatos lassítási (ritenuto) parancsot alkalmazunk. 



FINALE MIDI Tool – MIDI eszköz 

 

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

 

Ennek érdekében – az 5-8. ütemek kijelölése után – a Scale dialógusablak From utáni mezőjébe 
most 100-at, míg a To utáni mezőbe 60-at írjunk. 
A dal második felére állítsunk be állandó tempóértékeket. Jelöljük ki a következő négy ütemet (9-
12.), a MIDI Tool menüből most válasszuk a Set To opciót, s az ekkor megjelenő Set To 
párbeszédablakba írjuk be a 90-es értéket. Végül jelöljük ki az utolsó négy ütemet is (13-16.), s az 
említett párbeszédablakba most a 110-es tempóértéket írjuk. Mindezek után hallgassuk meg 
beállításaink eredményét. 
Az elkészült kottakép lejátszását sokan nemcsak ellenőrzésként teszik, hanem alkalmasint 
együttjátszás és a darab komplex megítélése szempontjából is. Akik gyakorlásra vagy gyakorol-
tatásra használják a lejátszást, azoknak fontos lehet, hogy a gyakorló tempó mellett is megma-
radjanak a belső tempóváltoztatások. Természetesen a Finale fejlesztői erre is kínálnak megoldást. 
Ezt szeretném most bemutatni.  
 
 
Fit to Time – Meghatározott lejátszási idő 
 
A Fit to Time párbeszédablak megjeleníti a kezdő és befejező időpontját a kiválasztott területnek a 
beállított lejátszási paraméterek alapján.  Itt nyílik lehetőségünk a kijelölt terület vagy az egész 
darab időtartamának módosítására a megadott tempóváltások megtartása mellett. 
Jelöljük ki a megfelelő szakaszt vagy a teljes darabot [Ctrl+A] , majd kattintsunk a MIDI Tool menü 
� Fit to Time opciójára. Az elénk táruló Fit to Time dialógusablak az alábbi információkat 
tartalmazza. 
 

 
 
A Time at után láthatjuk, hogy a kijelölt szakasz melyik ütem, 
melyik ütésétől és mely időponttól, melyik ütem melyik ütéséig 
és mely időpontig tart. 
Az Elapsed Time (eltelt idő) után láthatjuk, hogy a kijelölt 
szakasz mennyi ideig tart a beállított tempóutasításoknak 
megfelelően. 
 
 

 
Amennyiben egy másik tempót, mondjuk egy lassabb, gyakorló tempót szeretnénk beállítani 
tanítványaink számára – az eredeti tempóváltások megtartása mellett –, akkor az erre vonatkozó 
beállításokat ennek a párbeszédablaknak a használatával tudjuk megvalósítani. 
 

A Fit to Time párbeszédablak � New Elapsed Time (új eltelt idő) 
utáni mezőjébe – miután kijelöltük a teljes darabot – írjunk, 

mondjuk 6 másodperccel többet, vagyis a 16-os értéket írjuk át 22-re, majd nyomjuk meg az OK 
gombot. Hallgassuk vissza darabunkat, s megfigyelhetjük, hogy beállításainknak megfelelően 
fognak megszólalni. Az eddigi 16.955 mp-es idő 22.955-re történő módosítása következtében 
lassabban játssza le a program darabunkat, s ami nagyon fontos, a belső tempóviszonyok megtartása 
mellett teszi mindezt. Természetesen gyorsíthatjuk is a lejátszásra váró területet, ebben az esetben 
azonban a New Elapsed Time utáni mező eredeti, 16.955-ös értékét írjuk át elvárásainknak 
megfelelően, például 13.955-re, s már játszhatjuk is darabunkat. 
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A kijelölt rész lejátszási idejét az Utilities menü � Check Notation � 
Check Elapsed Time opciójára kattintva is ellenőrizhetjük. A 
megjelenő Elapsed Time párbeszédablak minden fontos információt 
tartalmaz ezzel kapcsolatban. 
A kijelölt szakasz kezdő üteme és annak időpontja (Time at the 
Beginning of Measure _ ), a kijelölt szakasz utolsó üteme és annak 
időpontja (Time at the End of Measure _ ), valamint a kijelölt szakasz 
lejátszási ideje (Elapsed Time of Section). 
 

 
A MIDI Tool és a Human Playback (HP) együttes használata 
 
MIDI eszközzel elkészített beállításainkat természetesen a Human Playback (HP) opció aktív 
állapotában is alkalmazhatjuk. Ehhez nem kell mást tennünk, mint a MIDI/Audio menü � Human 
Playback � Human Playback Preferences opciót aktivizálni, minek következtében elénk tárul a 
Human Playback Preferences párbeszédablak. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A HP Preferences � MIDI Data párbeszédpaneljén a fentebb látható beállításokat végezzük el. Itt 
határozhatjuk meg, hogy MIDI Tool beállításainkat – külön-külön mind a négy MIDI adat-típus 
esetén (Continuous Data, Velocity, Start/Stop Time, Tempo) – milyen módon, vagyis hogyan 
értelmezze a Finale program HP alkalmazásakor. 
 
• Ignore Data (HP) 

Human Playback használatakor hagyja figyelmen kívül a MIDI Tool beállításait. 
• Incorporate Data (HP & MIDI) 

A Human Playback a meglévő MIDI adatok értelmezése alapján szólaltassa meg a zenét. 
• No HP Effect (MIDI) 

Hagyja figyelmen kívül a Human Playback beállításokat a MIDI Tool paramétereket 
tartalmazó szakaszokban. 

 
Használjuk a fentebb említett Incorporate Data beállítást ahhoz, hogy összekapcsoljuk, ötvözzük az 
egyénileg létrehozott MIDI adatokat – mint amilyet például a MIDI Tool-ban elkészítettünk – a 
Human Playback párbeszédablak beállításaival. Ekkor a Finale program mind a MIDI, mind pedig a 
HP beállításokat értelmezni fogja. 


