
از همیشه وقت، مرا کمبود و برنامه این پیچدگی شده. متاسفانه پرو کات برنامٔه فاینال برای کوتاه آموزش یک درخواست چندین بار کنون تا
کنم. معرفی  به شما کلی بصورت را به برنامه قسمت، این چند در کرد، تا خواهم تالش مقاله این در بود. داشته باز چنین کاری انجام

پیشگفتار .١
در دهم. توضیحاتی اجمالی طور ویدیو به فیلم و عناوین اصلی تدوین مورد کات پرو، در دربارٔه امکانات فاینال صحبت از قبل میدانم الزم
ویدیو سروکاری و فیلم با اول درجٔه در که اشخاصی و کاران تازه برای که دهم توضیح طوری را مفاهیم الزم کرد تا تالش خواهم پیشگفتار
عرضه تدوین و بعنوان سویت نوع تکی دو را در پرو کات فاینال برنامٔه اپل که است ذکر به الزم شود. شیرین باز دنیای این به دریچهای ندارند،
Motion, compressor, DVD Studio Pro, Livetype, Soundtrack و  برنامههای پرو، کات کنار فاینال در سویت حالت در میکند.
میشوند.  پخش پرو کات فاینال برنامههای Livetype, Compressor و Soundtrack با انفرادی حالت در میشوند. Cinematools عرضه
پرو کات فاینال یعنی مرکزی، برنامٔه معرفی فقط به اینجا در من دلیل همین به و کند پر میتواند صفحهها برنامهها این از کدام هر معرفی البته

بپردازم. برنامهها این به دیگر فرصتی در که امیدوارم و کرده قناعت
برای کاربران، سردرگمی از جلوگیری و برنامه این انگلیسی نسخٔه آموزش علت به برسانم، شما اطالع به که باشد مهم شاید ضمن در

استفاده کردهام. آنان فارسی ناآشنای معادلهای جای به انگلیسی لغات همان از واژههای فنی

چیست؟ پرو كات فاینال ١٫١

از جدا که است (Nondestructive) مخرب غیر ردیفی(Nonlinear) و غیر برای تدوین برنامه یک (Final Cut Pro) پرو كات فاینال
میکند. کار ویدیویی و فیلم نوع هر تقریباً با (Codec)دکها رمتها و کُ فُ

:(Nonlinear editting) ردیفی غیر تدوین ١٫١٫١
داشت. وجود ویدیو و فیلم تدوین بین تفاوت اصلی تدوینِ یک سیستمهای کامپیوتردر زمان از قبل

شاتها  چسباندن و سپس با میشود) مخرب نامیده تدوین این طرز کار، دلیل این هم بریده (به را از فیلم تکههای فیلم مسئول تدوین تدوین در
میشد. تکمیل فیلم هم به چسباندن سکانسها با بعد آورده و بوجود را سکانسها هم، به

دو  هر که صحنه دو مثالً میشوند. فیلمبرداری محلشان ردیف در بلکه ردیف داستانی در نه شاتها پرهزینه معموالً و بلند فیلمبرداریهای در
فیلمبرداری هم سر پشت خرج، و وقت در صرفه جویی برای دو هر میگیرند، قرار فیلم آخر در دیگری و اول در یکی و هستند اطاق یک در

میشوند.
کرده کنار تدوین را فیلم آخر از و یک سکانس اول از سکانس یک ترتیب بدین میکند، آغاز به کار فیلمبرداری حین در که مسئول تدوین

دهد. انجام نیز را الزم تغییرات آنها در میتواند نیاز در صورت و هم میچسباند به را آنها کرد، تدوین را سکانسها وقتی تمامی و گذاشته

:(linear editting) ردیفی تدوین ١٫١٫٢
مادر  کاست یک اطالعات از دقیق کردن کپی بیشتر ویدیویی تدوین که چرا نبود موجود ولی چنین امکانی ویدیویی در تدوین از کامپیوتر قبل
فیلمهای تدوین میکاست، را کیفیت تصاویر دیگر کاستی به کاستی از کردن کپی چون و نداشت. بریدن فیلم با کاری و بود دیگر کاست به
فقط کاری طرز این البته که میرفتند جلو آخر تا و شروع کرده فیلم سکانس از اولین که بصورتی میدادند. انجام ردیفی معموالً را ویدیویی

کپی میشد. دوباره باید آن از یا قسمتی و هرتغییر، کل فیلم چرا که با فیلمساز میداد به را اندکی امکان تغییرات

،(Digital Nonlinear Editting Applications) دیجیتالی ردیفی غیر تدوین های برنامه ١٫١٫٣
کامپیوتر به تصاویر كپی این به نیاز شده فیلمبرداری تصاویر از برای استفاده میباشد، آنان جزو (Final Cut Pro/FCP) پرو فاینال کات که
کاربر  نمیدهد و در آن تغییری و هیچگونه کرده مرجع استفاده عنوان به شده فقط کپیِ گرفته FCP از برنامٔه مرحله انجام این از پس دارند.

قسمتاول



در مینامند. (Nondestructive) غیرمخرب نیز برنامهها را اینگونه دلیل همین به دارد. را اشتباهی نوع هر تقریباً امکان جبران ترتیب بدین
و سکانسها جابهجا کردن امکان توضیح دادیم باال در که فیلمی تدوین مانند و داشته را جای دلخواه از فیلم تدوین امکان سیستم کاربر این

دارد. را از کار هر لحظه در تصاویر

دکها کُ و رماتها فُ ١٫١٫۴
 ٣۵ ، ١۶میلیمتری فیلمهای ٨میلیمتری، به ترتیب فرمات چهار این بودهایم. فیلم دنیای در متفاوت فرمات چهار شاهد ١٠٠ سال عرض در ما
ارتقاء  نیز را و صدا تصاویر کیفیت کردهاند که پیدا تغییراتی خود عمر طول فرماتها در این میباشند. تمامی ٧٠ میلیمتری آخر در و میلیمتری
تغییر ٧٠  و سینمااسکوپ به ٣۵ میلیمتری تغییر ،١۶ سوپر ١۶میلیمتری به تغییر سوپر ٨، به ٨ میلیمتری ارتقاء این تغییرات مانند دادهاند.
یکبار دوبرابر پنج سال تا سه هر از ترتیب بدین طراحان کاربران و تجربیات و سریعتر بوده بسیار دیجیتالی دنیای کس میباشد. آیمَ میلیمتری به
و  طراحی دک، کُ و رمات از ٨٠ فُ بیش داشته، نقش فیلم نمایش و تدوین در کامپیوتر که ٢٠ سالی در نیست که تعجب جای میشود. بنابراین

گرفته است. قرار مورد استفاده
کدکهاست.  و فرماتها کتابخانٔه میکند. Quicktime ساختار Quicktime استفاده ساختار از کدکها و از این فرمات استفاده برای اپل شرکت
دارد مدیا نیاز مولتی امکانات برنامه که به هر ترتیب بدین میگذارد. برنامهها اختیار در سیستم کل خود را در کتابخانٔه ساختار امکانات این

کند. استفاده کویکتایم از میتواند
بروزرسانی  با و میکند. پشتیبانی آنان Quicktime از که است فرماتهایی تمامی استفاده از ساختار قادر به طریق این از نیز پرو کات فاینال

میشوند. بطور اتوماتیک اضافه نیز فاینال کات به فرماتها جدید، این و کدکهای کردن فرماتها اضافه و quicktime
کدک تفاوت فرمات و

که یک گفت میتوان عنوان مثال به میباشد. ذخیرٔه آنها نحوه نمایانگر دک کُ باشد، ثانیه در تعداد آنها و تصاویر کننده اندازه نمایان اگر فرمات
میباشد  پال سیستم ایران ویدیویی سیستم دک آن DV میباشد. کُ و ٧٢٠x۵٧۶ را داشته /٢۵i /PAL در ایران فرمات دوربین خانگی دیجیتال
را  تصاویر این نام برده شده دوربین آنکه حال میشوند. نشان داده  ثانیه در در ۵٧۶ سطر ٢۵ بار ٧٢٠ پیکسل ابعاد تصاویر با این سیستم در که

ذخیره میکند. DV دک کُ را با آنها گرفته و سیستم پال با
میباشد. Interlaced مخفف عدد ٢۵ آمده، که باال پشت i حرف

سیستم  که ۵٧۶ سطری که این معنا به میشوند. داده هم نشان سر دو بخش پشت این تقسیم شده و دو بخش به تصویر هر سیستم تلویزیونی در
این  داده میشوند. نشان تصویر همان سطرهای زوج در ۵٠/١ بعدی و فرد سطرهای ۵٠/١ ثانیه و در شده تقسیم زوج و فرد سطرهای به پال دارد
نسبت به ویدیویی فیلمهای حرکات در دلیل همین به بیانجامد. بطول اینجا شاید آن توضیح که بود قدیم الزم ضعف تلویزیونهای دلیل به کار
و و نشان داده میشوند گرفته (Progressive) تصویر کامل یا ٢۵ ٢۴ و با سینمایی فیلمهای چراکه میآید. نظر به نرمتر سینمایی فیلمهای

قسمت. به ۶٠) (NTSC حتی به ۵٠ ویدیو مانند نه و میشود تقسیم ٢۴ یا ٢۵ قسمت به فقط حقیقت در ثانیه یک

کات فاینال تاریخچٔه ١٫١٫۵
و  فراز پر نسبتاً ولی تاریخچٔه میباشد جوان دیگر فیلم کنندۀ برنامههای تدوین به نسبت یافت و بازار به راه پیش ۵ سال برنامه این اینکه با
برنامهای  تا گرفت تصمیم ۴ پرمیر نسخٔه طراحی از بعد وی میباشد. ادوبی شرکت پرمیر برنامٔه طراح همان برنامه این طراح دارد. نشیبی
را میباشد ویژه جلوههای تولید در حقیقت برنامٔه که افکتس افتر امکانات دیگر طرف از یعنی تدوین و پرمیر، امکانات طرف یک از که بسازد
درآمدهای حفظ برای ادوبی شرکت برنامه این بتای تولید نسخٔه آزمون از نداشته باشد. بعد برنامه کردن عوض به نیاز کاربر تا باشد، داشته
و برنامه کل برنامه این طراح با نظر اختالف از بعد و گرفت. پروژه این کردن تعطیل به تصمیم افتر افکتس پرمیر و طریق دوبرنامٔه از خود
اینکه تا نداد ادامه را برنامه این تولید سیستمهای ویدیویی بازار با ناآشنایی دلیل نیز به شرکت این فروخت. ماکرومدیا شرکت به را آن طراح
سیستمهای  طرف به شرکت را این قدم Firewire اولین دارای اولین کامپیوترهای دادن بیرون و اپل شرکت به برگشت خود با استیوجابز
اپل  سال ١٩٩٩ شرکت و خریده مایکرومدیا از را برنامه این ١٩٩٨ وی سال اواخر در کرد. پیدا نیاز تدوین نرمافزارهای به و برداشته ویدیویی
البته که میکرد اپل کار هم و پیسی کامپیوترهای برروی خود هم پیشین نسخههای کات در فاینال که است ذکر به الزم داد. بیرون را برنامه این
٢٠٠٣ تولید برنامٔه نسبتا  در سال تا کرد مجبور را ادوبی شرکت که برنامه بود همین موفقیت کرد. و تعطیل را سی پی نسخٔه تولید شرکت اپل

دهد. پایان سیستم اپل برای را پرمیر اشکال خود پر و ضعیف

 interlaced بصورت معموال تصاویر ویدیو سیستم در
تصویر“ ”نیمه دو دارای تصاویر این میشوند، پخش و ضبط

میباشند.

تصاویر جدید ویدیویی سیستمهای از بعضی یا و فیلم در
میشوند. ضبط Progressive بصورت



اول بخش .٢

تدوین برای کامپیوتر کردن آماده ٢٫١
کنیم. وصل را به هم و آنها کرده الزم را تهیه سختافزارهای که است الزم کات بکنیم، فاینال برنامٔه با کار بتوانیم شروع به ما اینکه قبل از

نیاز مورد کامپیوتر ٢٫١٫١
یک حداقل برنامه این استفاده از برای سی. پی نه و میکند کار مکینتاش کامپیوترهای با فقط پرو کات دادم، فاینال توضیح که همانطوری
هم  اندازه همان به باشد، بیشتر حافظه مقدار و تراشه سرعت هرچقدر البته میباشد. حافظه الزم مگابایت G۴ با ۵١٢ کامپیوتر مکینتاش

کرد. کار خواهد کات سریعتر فاینال

الزم وخروجیهای ورودی ٢٫١٫٢
بجای هرکدام آنها از نیاز نسبت به دارد که وجود صوت و تصاویر ضبط برای متفاوتی و فرماتهای شد، کدکها اشاره باال در که همانطور
است نیاز صوت و کیفیت باالی تصویر به شود پخش تلویزیون در است قرار پایان در که فیلمی تولید برای بطور مثال کرد. خود باید استفاده
حجم فیلم مهمتر شود پخش اینترنت طریق از است قرار فیلمی که برای نیست ولی مهمی مسئلٔه میشوند تولید که حجم بزرگ مدارکی و
که میباشد ورودی به نیاز کامپیوتر به فیلم کردن وارد برای صورت هر به نشود. فایل طوالنی کردن پیاده به کاربر مجبور میباشد تا از کیفیت
این اکثر و میکنند ضبط وی دی را با کدک فیلم کنونی تفریحی دوربینهای از بسیاری کرد. وصل را به کامپیوتر ویدیو دستگاه آن طریق از بتوان
سال  از مکینتاش شد کامپیوترهای اشاره باال در که همانطوری دارند. نیاز ١٣٩۴  IEEE یا Firewire و نام به دیجیتالی خروجی به دستگاهها
نیاز  جانبی سختافزار هیچگونه مک به دوربینها اینگونه وصل برای بنابراین میباشند. خروجی/ورودی چنین دارای استاندارد ١٩٩٨ بصورت
(HDTV ویا بتا دیجی دوربینهای میباشد (مثال خانگی از دوربینهای بهتر تصویر آنها کیفیت که دوربینهای حرفهای وصل برای ولی نیست.
 ٢٠٠۵ سال از که گفت باید البته میباشد. (HDSDI) یا (SDI) و آی دی اس آن نام که است نیاز دیگری خروجی یک به کنون تا کامپیوتر به
سیستمهایی  برای ولی میکنند. Firewire استفاده خروجی\ورودی از همان که راه یافته اند بازار جدیدی به بتای ضبطهای دیجی و دوربینها
وصل کرد. کامپیوتر به را ضبط میتوان کامپیوتر در آن با نصب کارتهایی بیرون دادهاند که متفاوتی شرکتهای میکنند استفاده آی دی از اس که

میباشد. Aja شرکت دیگری Decklink و استرالیایی شرکت تولید میکنند کارت خروجی برای این که شرکتهایی از یکی
http://www.decklink.com/

یا و
http://www.aja.com/

ویدیویی کارهای برای مناسب سخت دیسک ٢٫١٫٣
برای ذخیرٔه وی مثال سیستم دی بطور میباشد. فضا به نیاز بیشتر گاهی و کمتر گاهی متفاوت کدکهای برای باال اشاره شد، در که همانطور
به  دیسک سخت نیاز برروی ساعته یک کاست یک کردن کپی برای یعنی دارد. سخت دیسک روی ٣،۶ مگابایت فضا بر به ثانیه فیلم نیاز هر
دادن  از دست بدون کامپیوتر و روی بر آن کردن در هنگام کپی بتا دیجی هر ثانیه فیلم که حالیست در این آزاد میباشد. ١٢ گیگابایت فضای
فضای  به٩٧،٢ گیگابایت ما کدک با این فیلم ساعت یک بنابراین برای کپی دارد. فضای آزاد مگابایت ٢٧ به نیاز (Uncompressed) کیفیت
از باشد بلکه باید داشته را فضای آزاد این نه تنها باید سختمان دیسک که کرد این باید توجه از غیر داریم. به نیاز روی دیسک سختمان آزاد
حد باید سخت دیسک میکنیم، کار بتا بادیجی ما اگر یعنی فیلمها ممکن باشد. به کنت لِ بدون دسترسی تا باشد برخوردار نیز کافی سرعت
در  سرعت شود. برای تضمین این داده روان نشان فیلممان بصورت باشد تا نوشتن داشته و در ثانیه سرعت خواندن ۴٠ تا ۵٠ کیلوبایت اقل
 Redundant Array of Inexpensive مخفف اسطالح که این میشود. استفاده Raid سخت دیسک معموال از سیستمهای بلند کارهای
فرمِ level ٠ میتوان  در متفاوتی دارد. فرمهای Raid .میباشد هم به سخت چند دیسک یا دو وصل تکنیکی برای حقیقت در Disks میباشد
دیسک سیستم یک برای کل این مجموعه و شود جمع هم روی آنها بر حجم و سرعت که هم وصل کرد به طوری را دیسک سخت چند
این زمانی  کند دیگری کار از بعنوان کپی آنها از یکی که کرد وصل هم طوری به را دو دیسک که Level ٣ امکان میدهد به نظر بیاید. بزرگ
 Level بدهد. دست از را اطالعات کل دیسکها از یکی شدن خراب با نخواهد کاربر که باشد مهم بقدری دیسک محتویات که است الزم
کرد.  نرمافزار درست یا و سختافزار کمک میتوان با که Raid را ذکر کنم اینجا است الزم همچنین دو Level میباشد. این از مجموعی  ۵
سخت  دیسک برنامٔه Disk Utilities دو در شما میتوانید خود میآورد. با را Raid نرمافزاری سیستم کردن درست امکان مکینتاش سیستم
استفاده  مشابه دیسک دو از است که برای تولید Raid بهتر است توجه به کنید. الزم متصل هم به Raid عنوان را به آنها و انتخاب کنید را
بزرگتر غیر  دیسک اضافی حجم و کرد خواهد دوبرابر را آهسته و کوچک دیسک حجم و سرعت Raid شما فقط این صورت غیر کنید. در

ماند. خواهد استفاده قابل

اضافی سخت افزارهای نصب و وصل طرز ٢٫١٫۴

اضافی دیسک سخت نصب ٢٫١٫۴٫١
دیسک بعنوان دیگری دیسک بیرونی و دیسک بعنوان کردن اضافه اول راه دارد. وجود دو راه به کامپیوتر دیسک سخت کردن اضافه برای
Firewire ٨٠٠ ویا  ,۴٠٠ Firewire خروجی Case جداگانٔه مخصوص با یک دیسکتان باید در دیسک بیرونی کردن درونی. برای اضافه
معموال  ها Case این ضمن در نیست. مناسب بودنش آهسته بدلیل ویدیویی کارهای که USB ١٫١ برای کنید توجه گیرد. USB ٢٫٠ قرار
کامپیوترتان ذکر شده به خروجیهای طریق از دیسک سخت را میتوانید ،Case در آنها نصب از پس میکنند. ATA/IDE قبول دیسکهای



در کامپیوترهای Powermac ممکن  فقط که اضافی، درونی دیسک نصب برای فرمات کنید. را DiscUtillitis آن برنامٔه و در کنید متصل
کابلهای SATA متصل  از را به یکی دیسک و کرده کامپیوتر را باز SATA باشد. خروجی سختتان باید دارای دیسک توجه کنید که میباشد،

کنید. فرمات را آن Disk Utillitis برنامٔه در و روشن کرده کامپیوتر را سپس کنید.

ویدیو کارت نصب ٢٫١٫۴٫٢
نصب  کامپیوترتان در را یا Component باشد SDI, HDSDI و دارای خروجی های که کارتی که است الزم حرفهای، ضبطهای اتصال برای

هستند. کارتها این برای قبول کردن چاک مورد نیاز فقط آنها دارای چراکه میباشد ممکن Power mac کامپیوترهای با فقط کار این کنید.

DV ضبط های و دوربینها ٢٫١٫۴٫٣ نصب
باید  حتما حالت این در دوربینتان که کنید توجه شود. Firewire استفاده خروجی\ورودی از باید مک به وی دی دستگاه های وصل برای
آنها  وصل برای میباشند. دارای خروجی\ورودی Firewire ۴ شاخه ای خانگی دوربینهای معموال باشد. وی دی ورودی و خروجی دارای

شاخه باشد. به ۶ ۴ شاخه از که دارید کابلی به نیاز کامپیوتر به
کنترل تصاویر برای ویدیویی اتصال نمایشگر ٢٫١٫۴٫۴

به یا و ویدیو کارت خروجی به یا نمایشگر این دارید. نیاز ویدیویی نمایشگر یک به کنید، کنترل بهتر را شده تدوین تصویر بتوانید اینکه برای
میشود: وصل وی دی دوربین خروجی

آن گرافیکی واسط و پرو كات فاینال با آشنایی .٣
دستگاههای اگر کنید. اجرا کات را فاینال حاال برنامٔه نمایید. جانبی را روشن دستگاههای آن، اجرای از قبل و فاینال کات نصب برنامٔه از بعد

میشود: ضاهر پنجره این نباشند، میصل کامپیوتر به یا و روشن جانبی

دهید. فشار را Check Again کامپیوتر متصل باشد. سپس دگمٔه و به بوده روشن ظبط تان و یا دوربین این حال کنترل کنید که در



دو  و اصلی چهار پنجرٔه دارای دیگر تدوین برنامٔه هر تقریبا مانند کات فاینال میشوند. باز اصلی برنامه پنجرههای ، FCP شدن لود از بعد
.Browser, Viewer, Canvas, Timeline از ترتیب عبارتند به پنجرهها ابزار میباشد. جعبٔه

میباشد. اختیارتان در پنجره ها این مورد در مختصری توضیحات پایین در

Browser ٢٫٢٫١ پنجرٔه
صداها  عکسها، فیلمها، مانند سازماندهی مدارک و کنترل ، پروژهها کنترل برای این پنجره است. برنامه پنجرٔه Browser اصلیترین پنجرٔه

کاربر میباشد. اختیار در کنترل سکانسها و



است. داده جای خود در ویژه را جلوههای انتقالی و جلوههای تمامی Effects نام با پنجره این دیگر بخش

viewer ٢٫٢٫٢ پنجرٔه

همچنین کند. تایین را (Output/O)پایان نقاط و (Input/I) نقاط آغاز کرده، کنترل پروژه را به وارد شده میتواند فیلمهای کاربر این پنجره در
پنجرٔه ترتیب را دارد. بدین به آن ویژه جلوههای کردن همچنین اضافه نظر و مورد فیلم سرعت و پنجره امکان تغییر اندازه این در کاربر

میکند. کار را با آن تدوین زمان اکثر است که کاربر پنجره ای Viewer

تصویر منایش پنجره .١
صوتی کانالهای منایش پنجرٔه .٢

فیلترها و پنجرٔه منایش جلوههای ویژه .٣
حرکات منایش پنجرٔه .۴

شده انتخاب بخش طول .۵
منایش محل .۶

آن اصلی اندازه نسبت به تصویر سایز .٧
منایش نقاط همگامی .٨

منتخب فیلم اطالعات منایش .٩
فیلم آغاز .١٠

میشود داده منایش حاضر حال در که تصویری .١١
طول فیلم منتخب .١٢

Jog Shuttle جاگ شاتل .١٣
Scroll Shuttle شاتل اسکرول .١۴

قبلی به برش پرش .١۵
فیلم آخر تا اول از منایش .١۶

فعلی محل از منایش .١٧
آن آخر تا از اول مداوم فیلم ١٨. منایش

بعدی به برش پرش .١٩
viewer در منتخب کپی فیلم کردن باز .٢٠

فیلم کل انتخاب .٢١
Key frame کلیدی تصویر عالمت نشاندن .٢٢

تصویر عالمتگذاری .٢٣
شروع نقطٔه انتخاب .٢۴

پایان نقطٔه انتخاب .٢۵
شده استفاده مدارک آخرین .٢۶

تیتراژ ابزار .٢٧



Canvas ٢٫٢٫٣ پنجرٔه
نیز  را فیلم بعدی به کردن تصویر اضافه نوع پنجره این میتواند در کاربر ضمن در داده میشود. شده نمایش تدوین Canvas فیلم پنجرٔه در
در  پنجرٔه Canvas بکشید. Viewer به پنجرٔه از را منتخب پایان فیلم نقطٔه آغاز و نقطٔه تعیین بعد از که کار کافیست این برای کند. انتخاب

دارید. تدوین را حالت بین هفت از انتخاب امکان آن شما در که میشود باز نیمه مرئی پنجرٔه پنجره یک این

کلیپ آن در که است تدوینی اینسرت، تدوین .١
از بعد که و هرچیزی قرار میگیرد درجایی منتخب

عقب کلیپ به طول اندازٔه به باشد، قرار داشته آن
میشود. کشیده

جلوههای انتقالی با تدوین اینسرت .٢
منتخب کلیپ آن در که است تدوینی اوررایت، تدوین .٣

کلیپ طول میشود در کلیپهایی یا کلیپ و جایگزین
موجود باشند پروژه منتخب در

جلوههای انتقالی با تدوین اوررایت .۴
دیگر کلیپی به جای کردن کلیپی جایگزین .۵

کردن پر منتخب برای کلیپ کردن و آرام کردن سریع .۶
پروژه. در خالی جای

دادن قرار کلیپ دیگری را روی منتخب کلیپ .٧
تدوین فرمهای دیگر دگمههای .٨

دگمٔه تدوین اوررایت .٩
اینسرت تدوین دگمٔه .١٠

Timeline ٢٫٢٫۴ پنجرٔه
میدهد. نشان زمان در بُعد را تدوین شده فیلم پنجره، این

سکانسها .١
فعلی تصویر تایمکد .٢

فیلم تایمکد .٣
محل جایگذاری ابزار .۴

ویدیو ۵.کانال
صدا کانال .۶

کانالها کردن خاموش و روشن .٧
منبع کنترل کانالهای دگمٔه .٨

مقصد کنترل کانالهای دگمٔه .٩
کانالها قفل .١٠

اتوماتیک انتخاب دگمٔه .١١
کلیپها .١٢

تایمالین کوچکنمایی و بزرگ .١٣
تایمالین جلؤه تغییر منوی .١۴

کانالها اندازٔه .١۵
تصاویر شفافیت و صدا بلندی دادن نشان .١۶

کلیدی تصاویر دادن نشان .١٧
صدا کنترل دگمههای دادن نشان .١٨



اولین ضبط برای افزار برنامه و سخت کردن آماده طرز و (Preferences) ارجحیتها بخشهای با شما راهنما این بعدی قسمت در
شد. خواهید آشنا کلیپ

بگذارند. میان در من با راهنما کیفیت این بردن باال برای را خود پیشنهادات دارم که تقاضا عالقه مندان متامی از ضمن در
تشکر با
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