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A Finale 26 újdonságai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míg az előző, 25-ös verzió nagy hangsúlyt fektetett a színfalak mögötti munkára, 

vagyis a program stabil működésének kialakítására – biztosítva a kompatibilitást az 

állandóan változó és fejlődő technológiákkal –, addig a Finale 26 fejlesztői a külső 

megjelenésre, a program kezelhetőségére fordították figyelmüket. Általánosságban 

elmondható, hogy a fejlesztések középpontjában a munkafolyamat egyszerűsítése, a 

kottaírásra szánt idő csökkentése áll. Ennek szellemében a legnagyobb változás az 

artikulációs jel eszközben (Articulation Tool) történt. A Finale célja, hogy még 

hatékonyabbá tegye a kreatív folyamatokat, megőrizve a program rugalmasságát, 

ami a Finale szellemiségét jelenti. 

 
 
1. Version 26 (2018. október) 

 
ARTICULATIONS 

A legátfogóbb fejlesztés az artikulációs jel eszközt érintette. A halmozott (az egymás 

alá/fölé helyezett) artikulációs jelek beíráskor automatikusan pozicionálódnak a 

beállításoknak megfelelően.  

A Finale 26-nál korábbi verziók megnyitásakor a felhasználóknak rendelkezniük kell a 

megnyitott dokumentumban alkalmazott artikulációk pozicionálását illetően a 

megjelenő Update Articulation Positioning párbeszédablakban.  

 

Az artikuláció alapértelmezett 

pozicionálásának frissítése lehetővé teszi, 

hogy kihasználjuk a Finale 26 által bevezetett 

automatikus artikuláció-elhelyezés 

funkciókat.  
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Ebben a párbeszédablakban eldönthetjük tehát, hogy szeretnénk-e frissíteni az 

artikulációkat és eltávolítani a kézi beállításokat. 

Amennyiben eltávolítjuk a régebbi verziókban meglévő artikulációk kézi 

pozicionálását az ütközés automatikus elkerülése érdekében, abban az esetben is 

lehetőségünk nyílik a későbbiekben e beállítások módosítására az Edit menü > 

Preferences > Open párbeszédablakban. Amennyiben úgy döntünk, hogy az összes 

Finale 26-nál korábbi dokumentum megnyitásakor megtartjuk az artikulációk 

manuális beállításait, akkor ezek a beállítások az egyes dokumentumokban a 

későbbiekben is módosíthatók, frissíthetők – az Articulation Designer 

párbeszédpanelen meghatározott szabályok betartásával –, a Utilities > Change > 

Articulations > Change Articulation Assignments párbeszédpanel segítségével. 

 
A halmozható, vagyis az egymás fölé/alá helyezett 

artikulációs jelek elrendezési sorrendjét (melyik 

legyen alul, melyik legyen felül) az Articulation 

Selection párbeszédablakban lévő artikulációk 

sorrendje határozza meg. Minden esetben a 

palettában hátrébb elhelyezkedő jel kerül az 

előtte lévő fölé. Ez a sorrend természetesen 

könnyedén módosítható a jelek Articulation 

Selection párbeszédablakban történő 

felcserélésével (felfelé/lefelé mozgatásával).  

 

 

Egy csillag jelzi a jobb alsó sarokban, ha egy artikuláció halmozható, vagyis egy másik 

jel alá/fölé helyezhető. 

 

Ha az Articulation Selection párbeszédablakban egy artikulációt duplikálunk, akkor az 

új artikuláció az eredeti artikuláció mellett jelenik meg, és nincs hozzárendelve 

Metatool billentyűparancs (a jobb felső sarokban látható karakter). 
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Az Articulation Designer párbeszédpanel is frissítésre került, hogy a felhasználók 

szabályozhassák az adott artikuláció alapértelmezett viselkedését egy 

dokumentumon belül. Az új, Center over/under stem when stem side opció 

kijelölésével arra utasíthatjuk 

programunkat, hogy a szár felöli 

oldalra elhelyezett artikulációs 

jelek minden esetben 

automatikusan a szár közepéhez 

igazodjanak. 
 

 [Kikapcsolva]          [Bekapcsolva] 

 

 

 
A Stack automatically opció kijelölésével meghatározhatjuk, hogy az artikulációs 

jelek automatikusan kerüljék el az ütközést, ha egynél több artikulációt helyezünk el 

egy hangra. A Slur interaction legördülő menüt használhatjuk arra, hogy az 

elhelyezett artikulációk miként viselkedjenek kötőív alkalmazásakor. Az 

alapértelmezett Auto inside/outside (automatikusan a kötőíven belülre/kívülre) 

beállítás biztosítja a legideálisabb megjelenést. 

 

A felhasználók – a megfelelő artikulációs jel kijelölését követően – az Articulation 

menüt, a helyi menüt vagy a megfelelő billentyűparancsot használva gyorsan 

módosíthatják az adott artikulációs jel elhelyezkedését. A beírt artikulációkat 

tehát – kijelölés után – például egyszerűen megfordíthatjuk (a hang fölöttről a hang 

alattra helyezhetjük vagy fordítva) az [F] billentyű lenyomásával, vagy az új 

Articulation menü megfelelő parancsával, vagy a helyi menü segítségével.  
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A programban található dokumentumstílusok (Document Styles), oktatóanyagok 

(Tutorials), alapértelmezett dokumentumok (Default Documents), könyvtárak 

(Libraries) és sablonok (Templates) is frissítésre kerültek annak érdekében, hogy 

kihasználhassuk az artikulációs jelek ütközésének automatikus elkerülését azok 

halmozásakor. 

 

Edit > Preferences > Open > Articulation Conversion 

Az itt látható opciók biztosítják a Finale artikulációinak 

viselkedését régebbi fájlok megnyitásakor. Ha azt szeretnénk, 

hogy a Finale frissítse az artikulációkat és távolítsa el a kézi 

beállításokat, válasszuk az Enhance lehetőséget. Kattintsunk a Keep positioning 

rádiógombra, hogy megőrizzük az artikulációkhoz beállított kézi pozicionálásokat. A 

dokumentum artikulációs jeleinek pozíciója bármikor megváltoztatható a Utilities 

menü > Change > Articulations > Change Articulation Assignments párbeszédpanel 

beállításainak segítségével. Az Ask when converting opció kijelölésével arra utasítjuk 

programunkat, hogy a Finale 26-nál korábbi verziók megnyitásakor minden esetben 

kérdezzen rá, mit szeretnénk kezdeni a régebbi dokumentumok konvertálásakor 

azok artikulációs jeleinek kézi pozicionálásával.  

 
Tremolos 

Tremoló-jelzések használatakor a program automatikusan beállítja a szárak 

hosszúságát, hogy e jelzések elkerüljék az ütközést a gerendákkal, kottafejekkel és 

zászlókkal. Amikor egy egész értékű hanghoz kerül tremoló jel, akkor azt a program 

automatikusan a hang közepéhez igazítja. A szárakhoz illesztett tremolók megtartják 

pozíciójukat akkor is, amikor a hangokat más hangmagasságra mozgatjuk (pl.: 

megfordul a hang szára), illetve másik réteget illesztünk hozzá. 

 
Finale 26 

 
 
 
 
 

 
Korábbi verziók 
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INSTALLATION 

A Finale 26 telepítése során lehetőségünk nyílik arra, hogy választhassunk az alábbi 

két lehetőség közül: A Finale 25 program felülírása a Finale 26-al, vagy mindkét 

verzió megtartása a számítógépen. 

 
 
AUTHORIZATION 

A Finale Authorization (engedélyezési, regisztrációs) folyamata is egyszerűbbé vált 

(csak egyetlen dialógusablakot kell kitölteni a regisztráció szempontjából 

legszükségesebb információkkal), minek következtében a felhasználók hamarabb 

birtokba vehetik a programot. Továbbá a Finale részletesebb üzeneteket jelenít meg 

a regisztrációs folyamat során felmerülő hibákkal kapcsolatban, amelyek segítenek a 

felhasználóknak az esetleges problémák megoldásában. 

 

 

NOTE DURATION 

A Change Note Durations párbeszédpanel beállítási 

lehetőségei is javultak annak érdekében, hogy a 

hangérték-időtartamok százalékos arányai az 

elvárásoknak megfelelően alakuljanak.  

 
 

GO TO MEASURE DIALOG BOX 

A felhasználók gyorsabban navigálhatnak a megnyitott 

dokumentum egy adott üteméhez a Go to Measure 

párbeszédpanel segítségével, amely a View menü > Go 

to Measure opciójára kattintva vagy a [Ctrl + Shift + G] 

billentyűkombináció megnyomásával jeleníthető meg. Ez a párbeszédpanel a 

legkényelmesebb módja annak, hogy egy dokumentumban a kívánt ütemhez 

navigáljunk. Amikor ezt a párbeszédpanelt használjuk egysoros, gördíthető (Scroll 

View) vagy stúdió nézetmódban (Studio View), a beírt érték szerinti ütem a képernyő 

bal szélén jelenik meg. Ha ezt a párbeszédpanelt oldalnézetmódban (Page View) 

használjuk, akkor a megadott ütem a képernyő közepén lesz látható.  
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FINALE FILES 

A Finale 26 programba 31 új sablon került, továbbá a dokumentumstílusokat, a 

régebbi sablonokat és az alapértelmezett dokumentumokat frissítették az új 

akkord- (Chord Tool), előadási jel- (Expression Tool) és alakítható jel (Smart Shape 

Tool) eszköztárakban használatos könyvtárakkal.  

 
 

 

CHORD SUFFIX LIBRARIES 

 

A Times New Roman, a Broadway Copyist, az 

Arial, a Finale Copyist Text és a Jazz Text 

betűtípusok akkordtoldalék-könyvtárai frissítve 

lettek, hogy tartalmazzák a még gyakoribb 

akkordtoldalékokat, szimbólumokat. 

 
 
 

 
SLURS 

Az artikulációk automatikusan 

pozicionálódnak a kötőív kontúrjához. 

A kötőívek további szabályozása 

érdekében a Smart Slur Options 

párbeszédpanelen elhelyeztek egy Articulations Avoid Slurs By elnevezésű opciót, 

amely lehetővé teszi a felhasználók számára a kötőívek artikulációs jelektől mért 

alapértelmezett minimális távolságának meghatározását a beállított mértékegység 

(esetünkben Points) szerint. 

 
 
SMART SHAPES 

A Finale már nem igényeli az elrendezés frissítése (Update Layout) vagy a képernyő 

újrarajzolása (Redraw Screen) parancsok kiadását, hogy megtekinthessük a 

változtatásokat, amikor egy alakítható jel (Smart Shape) kerül beírásra vagy 

szerkesztésre. 

 
 


