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A Finale 25 újdonságai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Finale 25-ös verzió tulajdonosai – a 2016. augusztusi megjelenést követően – öt 

ingyenes termékfrissítésben részesülhettek. 

E kiadás fejlesztői főként a program stabil működésének kialakítására fektették a 

hangsúlyt, mindenekelőtt arra, hogy biztosítsák a kompatibilitást az állandóan 

változó és fejlődő technológiákkal. 

A 64 bites rendszer, a Human Playback (ahogy az ember játszaná valós időben), az 

SMuFL (Standard Music Font Layout) szabvány, a ReWire szoftver protokoll 

támogatás, valamint a kibővített MusicXML import és export is szerves részét 

képezik az elérhető és előretekintő fejlesztéseknek, amelyek többsége 

nagymértékben hozzájárul zenei anyagaink eredményesebb (oda-vissza) 

megosztásához más szoftverek felhasználóival.  

 
 
VERSION 25 (2016. augusztus) 
 
64-Bit Support 
A kor igényeihez, elvárásaihoz igazodva a programot úgy alakították, hogy az 

kihasználja a modern számítógépek feldolgozási képességét, s megfeleljen a 64-bites 

architektúrájú rendszer-követelményeknek. Ennek köszönhetően a Finale 

teljesítménye jelentősen megnövekedett, s a kompatibilitási elvárásoknak 

köszönhetően például többféle (64-bites) hangkönyvtárral is használhatóvá vált.  

 
CoreGraphics 
A szín- és képkezelés a Core Graphics elvárásai szerint került frissítésre. (A Core 

Graphics az Apple vektorrajz-keretrendszere.) 

 



FINALE Finale 25 újdonságok 

 

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

 

Human Playback 
A Human Playback (ahogy az ember játszaná valós időben) feldolgozási 

sebességének növelésére is figyelmet fordítottak, amely a hangszerhangok gyorsabb 

betöltődését és azok lejátszási reakcióidejét befolyásolja. 

 

ReWire 
Az új Finale ReWire – a Propellerhead és a Steinberg által közösen kifejlesztett 

szoftver protokoll – támogatja és lehetővé teszi, hogy a programot többféle 

csúcskategóriás digitális audio szoftverrel is – mint amilyen például a Digital 

Performer, a ProTools és a Logic – szinkronizálhassuk. Ez egy régóta várt újítás a 

Finaléban a digitális audio szoftverekkel is dolgozó felhasználók számára. 

A ReWire biztosítja tehát, hogy a Finale hangkimenetét harmadik fél digitális 

hangszerkesztő munkaállomásához (DAW = Digital Audio Workstation) 

továbbíthassuk. A digitális hangszerkesztő munkaállomás (DAW) egy olyan 

elektronikus eszköz vagy alkalmazás (pl.: Digital Performer, ProTools, Logic), amelyet 

hangfájlok rögzítésére, szerkesztésére és előállítására használnak. 

 
Large Time Signatures 
Az új Time Signatures in Score és Time Signatures in Parts opciók használatával 

lehetőségünk nyílik arra, hogy a partitúrában és a hozzá intelligens módon 

kapcsolódó szólamokban (Linked Parts) különböző méretezésű (pl.: Large Time 

Signatures [nagyméretű]) ütemmutatókat állíthassunk be. Ezek az opciók a Staff 

Attributes, a Global Staff Attributes (Plug-ins > Scoring and Arranging) és a Staff 

Styles (Staff > Define Staff Styles) dialógusablakokban találhatók.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Propellerhead_Software&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjzJo-MqWQ35i4uUd5T3JKK2N2_7A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Steinberg&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgLBo8ysJ_DyBmchQMhslC3Mm8AIg
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Large Time Signatures – Nagyméretű ütemmutatók készítése 
 
Az alábbi párbeszédablakokban az előző oldalon található kottapélda beállításai láthatók. A 
betűméretet (Font) és az ütemmutató függőleges beállítási (Vertical Adjustment) paramétereit a 
szólamok számának és a köztük lévő távolság nagyságának függvényében módosítanunk kell. 
 

Plug-ins menü > Scoring and Arranging > Global Staff Attributes 
 

A Staff Attributes mezőben jelöljük ki, 
mely szólamokban nem kívánjuk 
megjeleníteni az ütemmutatót. 

A Time signatures in score opció elől 

vegyük ki a pipát. 

Ekkor a partitúrában (in score) a kijelölt 

szólamokban nem jelenik meg az 

ütemmutató. 

 

 

Document menü > Document Options > Fonts > Notation > Time (Score) 
 

A Set Font gomb megnyomását 

követően elénk táruló Font 

dialógusablakból válasszuk az 

EngraverTime (normál) betűtípust, 

majd állítsuk be a megfelelő 

betűméretet (a példában: 72).  
 

Document menü > Document Options > Time Signatures 
 

A Vertical Adjustment keretben állíthatjuk 

be nagyméretű ütemmutatónk függőleges 

pozícióját: a Top Symbol mezőben a felső, 

a Bottom Symbol mezőben pedig az alsó 

illesztési pontot határozhatjuk meg. 

Ezeket az értékeket is változtatni kell a 

szólamok számának és a köztük lévő 

távolság nagyságának függvényében.   
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Contoured Dashed Slurs 
Beépítésre került a kontúrozott szaggatott kötőív eszköz (Dashed Slur Tool) a Smart 

Shape palettába. (Elérhető még: Tools > Smart Shape > Dashed Slur) 

 

 
 
 
 
 
 

Az előző verziókban található Dashed Curve Tool azonban továbbra is elérhető a 

Smart Shape eszköztárban. 

 
 
Reset All Preferences 
Az Edit menü > Preferences párbeszédablakba beágyaztak egy Reset All Preferences 

gombot, amely a dialógusablak beállításainak alapértelmezett állapotba történő 

visszaállítására szolgál. 

 

MusicXML 
A program a 25-ös verziótól a MusicXML importálás és exportálás magasabb szintű, 

pontosabb lehetőségét kínálja annak érdekében, hogy elkészített zenei munkáinkat 

más szoftverrel, szoftverekkel rendelkező felhasználókkal is minél nagyobb 

eredményességgel megoszthassuk. 

A File menü > Import (Export) > MusicXML Preferences opciójára kattintva elénk 

tárul egy új, MusicXML Preferences nevű dialógusablak, amelyben lehetőségünk 

nyílik az importálni és exportálni kívánt MusicXML fájlok bizonyos paramétereinek 

beállítására. 

 

 



Finale 25 újdonságok FINALE 

 

© Kocsis Tamás | www.kota-grafika.hu 5 

 

New Garritan Instruments for Finale – Finale 25 
 
Újabb hangszerhangokkal bővült a Garritan Instrument for Finale a Finale 25-ben. 

Például beépítésre került a hangversenyzongora a Garritan Personal Orchestra 5-ből, 

a furulyák, a dulcimer, a didgeridoo, egy teljes kórusapparátus, valamint sok más 

egyéb hangszerhang a Garritan World Instruments és a Garritan Instant Orchestra 

könyvtáraiból. 

 
 

 

 

  

 

World 
Keyboards and 

Instant 
Brass and Band 

Percussion and 

Harp 
Strings and Choir 

Balalaika, Bandoneon, 
Basic Chinese 
Percussion, 
Basic Indian Percussion, 
Basic Middle East 
Percussion, 
Bodharn, Bottle Blow, 
Clarke Pennywhistle, 
Concert Accordion, 
Didgeridoo, Djembe, 
Dulcimer, Fiddle, 
Highland Bagpipes, 
Irish Flute, Kalimba, 
Melodica, Ocarina, 
Peruvian Panpipes, 
Pipa, Rainstick, 
Shamisen, Shenai, 
Soprano Recorder, 
Tenor Recorder, 
Uilleann Bagpipes, 
Ukulele, Washboard, 
Washtub Bass, 

Concert D Grand 
Piano, 
Glass Harmonica, 
Baroque Plenum, 
Church Organ 2, 
Prinzipal, 
Utility Organ, 
Brass – Full Brass 
Unison, 
Brass – Organic Brass, 
Choir – Full Choir, 
Effects – Orchestra 
Chaos Effects, 
Keyboards – Scary 
Piano FX, 
Mixtures – Delicate 
Orchestra, 
Mixtures – Orchestra 
Power Hits, 
Mixtures – Wagner 
Orchestra, 
Percussion – Vintage 
Sci-Fi Bowed 
Percussion, 
Strings –  Double 
Octave Full Stings, 
Strings – Strings 
Tuning and FX, 

Tuba 2 Solo, 
Jazz Fretless Bass 
KS, 
Clarinet Section, 
French Horn 
Section KS, 
Tenor Sax Section, 
 
 

Handbells KS, 
Orchestral Toms, 
Temple Blocks, 
Timpani KS, 
Wind Machine, 
Woodblocks, 
Harp 2 KS,  
Harp 2 KS 
(harmonics), 
 

Violino Solo KS 3, 
Violins 2 Arco, 
Violins 2 KS, 
Violins 2 Pizzicato, 
Violins 2 Tremolo, 
Full Choir KS, 
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VERSION 25.1 (2016. október) 
 
Hyphens  
A Finale felhasználóknak mostantól rendelkezésére áll a dalszöveg eszköz (Lyrics 

Tool) kötőjel-karakterének megváltoztatása opció (Hyphen Character), amely a 

Document > Document Options > Lyrics párbeszédablakában érhető el. 
 
Korábbi verziók                       Finale 25.1 

 
 

Mute All and Solo All 
 
A Score Manager (Window 

menü) párbeszédablakban 

módunkban áll a némítás (M) 

és a Solo (S) opciók be-, illetve 

kikapcsolása minden 

hangszerszólamban 

egyszerre. 

 

 
 

Backward Repeat Bracket Position 
 
A prima volta ismétlések kapocs-vonalának 

paramétereit határozhatjuk meg az itt látható 

két opció szerint. E beállításokat a Document 

Options > Repeats > Repeat Endings 

dialógusablakában végezhetjük el.  

 



Finale 25 újdonságok FINALE 

 

© Kocsis Tamás | www.kota-grafika.hu 7 

 

Graphics – Allow transparency (Átláthatóság engedélyezése) 
 
 
A Graphics Tool > Graphics menü > Export 

Selection/Export Pages opcióit választva 

lehetőség nyílik átlátszó hátterű grafikák 

(kottarészletek, kottaoldalak) exportálására. 

Ez a parancs azonban csak akkor érhető el, ha a 

Type legördülő listából az EPS, a PDF vagy az 

SVG fáljformátumok valamelyike van 

kiválasztva. 

 
 
ReWire 
A Finale lejátszás-vezérlései mostantól ReWire módban is használhatók. 

A Playback Settings párbeszédablak > Slave to ReWire Master Tempo 

jelölőnégyzetének ki/be kapcsolásával eldönthetjük például azt, hogy a Finale vagy a 

szinkronizált DAW tempóját kívánjuk alkalmazni. 

 
A Playback Controls elejére egy Sync elnevezésű gombot helyeztek a fejlesztők 

annak érdekében, hogy a létrehozott szólamokat frissíthessük, szinkronizálhassuk, 

amennyiben egy DAW-ot használunk a lejátszáshoz. A Finale ReWire módban 

történő használata során a Lejátszásvezérlők ennek a módnak felelnek meg. 
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VERSION 25.2 (2016. december) 
 
Horizontal Scrolling 
Lehetővé tették a vízszintes görgetési módot. Ehhez tartsuk lenyomva a [Ctrl + Shift] 
billentyűkombinációt, miközben az egér görgőjét használjuk.  
 
Audio Devices 

A MIDI/Audio > Device Setup > Audio 

Setup párbeszédablakba beépített 

Enabled (engedélyezett) jelölőnégyzet 

és a Device Error Log (eszközhiba 

napló) gombja lehetőséget biztosítanak a felhasználók számára az audio-

illesztőprogramok (Audio Driver legördülő menü) engedélyezésére vagy letiltására, 

valamint az ezekhez a meghajtókhoz kapcsolódó hibák naplózására. 

 

Keep Octave Transposition in Concert Pitch 
Tartsa meg az oktávváltó hangszerszólamok (pl.: piccolo, contrabasso) zenei anyagát 

írott magasságban abban az esetben, ha a Display in Concert Pitch (mutassa a 

transzponáló hangszerszólamok zenei anyagát hangzó magasságban) opció kijelölt 

állapotban van.  
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Measure Number Bar 
Az ütemszámokat tartalmazó sáv egysoros gördíthető nézetben (Scroll View), 

valamint stúdió nézetben (Studio View) megjelenik a képernyő tetején, amennyiben 

a Preferences > New párbeszédlapjának alján a Show Measure Number Bar nevezetű 

opció kijelölt állapotban van (ez az alapértelmezett beállítás). 

 

 
 
 
VERSION 25.3 (2017. március) 
 
Crescendo and Decrescendo Openings 
A rövid (Short span…) és a hosszú (Long span…) crescendo/decrescendo jelek nyílási 

szélességét most egymástól függetlenül szabályozhatjuk a Smart Shape > Smart 

Shape menü > Smart Shape Options párbeszédpanelen. 

     Korábbi verziók 
                           Finale 25.3 
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Nonstandard Key Signatures 
A Symbol List dialógusablakba beépítettek egy Symbol elnevezésű gombot, 

amelynek megnyomását követően az elénk táruló Symbol Selection 

párbeszédpanelről egyszerűen kiválaszthatjuk a 

megfelelő zenei karaktert, ahelyett, hogy a Characters 

szövegmezőt használnánk. (Key Signature Tool > Key 

Signature > Nonstandard Key Signature > Special Key 

Signature Attributes [> Attribute gomb] > Symbol List 

ID gomb > Symbols List) 

 
Simple Entry Cursor 
Az Egyszerű beviteli eszköz (Simple Entry Tool) kurzorja mostantól a rétegeknek 

beállított színek szerint jelenik meg. Az egyes rétegek színeit a Preferences > Display 

Colors párbeszédlapján állíthatjuk be, illetve módosíthatjuk. 

 
Layer 1            Layer 2                  Layer 3           Layer 4 

 
 
SMuFL (Standard Music Font Layout = Szabványos zenei betűtípus-elrendezés) 
Ezt a Standard Music Font Layout nevezetű szabványt a W3C Music Notation 

Community Group fejlesztette ki a Steinberg kezdeményezésére. 

A SMuFL célja egy új, szabványos zenei-betűtípus elrendezés létrehozása a zenei 

szimbólumok számára (hasonló kezdeményezés, mint annak idején a General Midi 

[GM] a hangszerhangok számára, vagy az ASCII kódolás a különféle betűkészletek 

számára), amelyet a korszerű karakter-formátumoknak megfelelően optimalizáltak, 

s amely szabvány alapján a különböző szoftvergyártók és betűtípus-tervezők 

elkészíthetik a kottagrafikai szoftverek felhasználóinak szánt karakter-készleteiket. 

Amennyiben egy SMuFL-kompatibilis 

betűtípust telepítettünk (pl.: a Robert 

Piéchaud által létrehozott ”November 2” 

fontkészletet, amelyet a Klemm Music 

forgalmaz), akkor MusicXML fájl beolvasása 

vagy mentése során az SMuFL kompatibilis 

szimbólumok importálásra kerülnek. 
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Az SMuFL legfontosabb jövőbetekintő újítása a zenei karakterek elrendezésének (kódolásának) 

egységesítése. Közismert, hogy egy számítógép az összes digitálisan megjeleníthető karaktert (a 

kis- és nagybetűktől az írásjeleken át egészen az egyéb speciális jelekig) számok formájában tudja 

csak tárolni és egymástól megkülönböztetni. A lényeg, hogy a karakterek numerikus értékekké 

való leképezése egységesen történjen: Amennyiben például a 65-ös helyen álló ASCII kódot 

(American Standard Code for Information Interchange = Szabványos amerikai kód információcsere 

számára) elküldik egy eszköznek (pl.: egy másik számítógépnek), akkor a fogadó eszköznek ezt a 

kapott kódot minden esetben A karakternek kell értelmeznie, máskülönben a kommunikáció 

nem lehetne egységes, így lehetetlenné válna szövegek tárolása, kinyomtatása vagy átvitele egy 

másik eszközre. Ez a probléma a zenei karakterkészletekkel is: Amíg például a Finale által használt 

fontkészletekben (pl.: Petrucci, Maestro) az ASCII kódolás szerinti 93-ik helyen egy zárójeles 

kettős-kereszt szerepel, addig a Sonata (az első zenei-) kottafontkészletben ezen a helyen egy 

ismétlőjel található. Ahogy tehát az ASCII kódolás a különféle betűkészletek (betűk, számok, 

írásjelek, vezérlő kódok) számára, úgy az SMuFL szabvány a zenei karakterkészletek számára jelent 

egy egységes leképezési módot.  

 

MusicXML Export 
MusicXML fájl mentése során a program támogatja az Unicode szimbólumokkal 

létrehozott, nem szabványos (Nonstandard) előjegyzésformátumokat. 

 
Patterson Beams 
A Patterson gerendák frissítésre kerültek annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák 

oktáv-transzpozíciók esetén a hangszerszólamok zenei anyagának gerendázását, ha 

a Display in Concert Pitch opció segítségével hangzó magasságban jelenítjük meg 

azokat.  

 

Audio Device Failure 
Javításra került az audio eszközhiba észlelése is. Az Audio Initialization Notification 

párbeszédablak mostantól lehetővé teszi, hogy letilthassuk az adott eszközt (Disable 

device and quit [Az eszköz 

kikapcsolása és kilépés]. Ez az 

opció letiltja a hibás 

hangeszközöket, és kilép az 

alkalmazásból), kilépjünk a 

Finale-ból (Quit Finale) és/vagy 

várjunk (Wait). 
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Version 25.4 (2017. június) 
 
Round Corners 
E verzió lehetőséget kínál arra, hogy az előadási jel eszközben (Expression Tool > 

Expression Selection > Expression Designer > Enclosure Designer), az ismétlési jel 

eszközben (Repeat Tool > Repeat Designer > Enclosure Designer), a szöveg 

eszközben (Text Tool > Standard Frame) létrehozott jeleinket, kifejezéseinket, 

valamint az ütem eszközben az ütemszámokat (Measure Tool > Measure menü > 

Add Measure Number Enclosures > Enclosure Designer) lekerekített sarkú 

alakzatokkal (pl.: négyzettel) keretezzük be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Key Signature Cancellation 
A When switching between sharps and flats opció a Cancel outgoing key signature 

(feloldójelekkel jelzi a megszűnő előjegyzéseket) opció együttes használatával 

(Document Options > Key Signatures) lehetővé teszi a Finale felhasználók számára, 

hogy keresztes és bés hangnemek közötti (pl.: B – G vagy F – D) váltáskor a 

szükséges feloldójelek megjelenjenek. Amennyiben ezt az opciót kikapcsoljuk, akkor 

az említett feloldójelek nem lesznek láthatók hangnemváltás (keresztes és bés) 

estén. 
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When switching between sharps and flats [bekapcsolva] 
 

 
 
 

 
When switching between sharps and flats [kikapcsolva] 

 
 
 
 

 
 
Audio Devices 

Ha a Finale indításakor egy engedély nélküli 

audio-eszközt érzékel a program, abban az 

esetben megjelenik az itt látható párbeszédpanel, 

amely tájékoztat arról, hogy a lejátszás nem fog 

működni. A Yes lehetőség kiválasztásával megjelenik az Audio Setup (hangbeállítás) 

párbeszédpanel, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválasszon és 

engedélyezzen egy audio-eszközt. A No gomb megnyomását követően folytatódik a 

Finale indítása, azonban a lejátszás nem fog működni. Amennyiben mégis a No 

opciót választjuk, a hangeszközök később is engedélyezhetők a MIDI/Audio > Device 

Setup > Audio Setup párbeszédablakban. 

 
MusicXML 3.1 

 

A MusicXML 3.0-át frissítették a MusicXML 3.1-re. 

Az új fájlkiterjesztés (.musicxml) mellett lássunk néhány példát, 

amelyben előrelépés történt a MusicXML 3.1 exportálása és 

importálása során: 

 

(Pl.: Nyílfej szimbólumok; bekarikázott kottafejek; olyan dinamikai jelek, mint az n, 

pf és az sfzp szimbólumok; rejtett pótvonalak; több mint 4 oldalból [szögből] álló 

alakzatok [pl.: pentagon, hexagon]; zárójeles módosítójelek; a Finale két 

alapértelmezett ütőhangszerkulcsának [téglalap vagy két függőleges vonal] 

megkülönböztetése.) 
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VERSION 25.5 (2017. november) 
 
MusicXML 
A MusicXML 3.1 támogatást frissítették a W3C Music Notation Community Group 

végleges verziójára, továbbá sok hasznos funkcióval bővítették a MusicXML 

importálás és exportálás lehetőségét. 

Például beépítettek a MusicXML Preferences párbeszédpanelbe egy Include 

Subfolders nevezetű opciót. Amikor egy mappát választunk ki MusicXML importálása 

(File > Import > Translate Folder from MusicXML) vagy exportálása (File > Export > 

Translate Folder to MusicXML) céljából, akkor a kiválasztott mappában található 

almappákban lévő fájlok ettől a verziótól kezdve már szerepelnek az importálás és az 

exportálás folyamatában, amennyiben az említett opciók kijelölt állapotban vannak. 

 


