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 ادیوس در میانثر کلیذهای

 سا ضوب هبًَس ٍ ضذُ کبسهیکس ثِ ثخطیذى سشػز ثبػث ّب کلیذ ایي  ثجشم ًبم سا ادیَس افضاس ًشم  هیبًجش ّبی کلیذ سشی یک ثشاسَى خَام هی اهشٍص

 چٌذ گشفشي یبد ثب  سا کبس ایي ٍ داسیذ سا هَس اص اسشفبدُ کشدى حذاقل ٍ هَس حزف ثِ ًیبص الیي آى یب سشیغ هیکس یک ثشای ضوب(  کٌذ هی ثیطشش

 ًجبضیذ ًگشاى کٌیذ کبس یب حزف  ًشَاًسشیذ اگش ٍلی کٌذ هی سش سشیغ هیکس دس سا ضوب ّب کلیذ ایي ثگن ثبیذ  خَة: کٌین هی ضشٍع  کَچک کلیذ

 :است زیر ترتیة ته  ها کلیذ این

 

Ctrl+c کذی 

Ctrl+xکبر 

Ctrl_shift+Qسًذس 

Ctrl+o ُجذیذ دشط 

Ctrl+shift+sُدشٍطُ رخیش 

F11 خشٍجی$دشیٌز# 

Ctrl+z ػقت ثِ ثشگطز هشحلِ یک 

Ctrl+yجلَ ثِ ثشگطز هشحلِ یک 

Ctrl+DELET قجلی فشم  ثِ چسجبًذى  ّوشا ثِ جزف 

Ctrl+t فشم اص گشفشي ػکس 

H آى کشدى هخفی ٍ افکز  غفحِ  دادى ًطبى 

B آى کشدى هخفی ٍ  ثیي غفحِ  دادى ًطبى 

Ctrl+G آى کشدى هخفی ٍ غذا ٍلَم ّوبى  یب اسشبسَس غفحِ  دادى ًطبى 

Alt+E  سشػز سٌظین 
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 I  فیلن اٍل گشفشي ًطبى 

 O فیلن اخش گشفشي ًطبى 

V صدى ػالهز یب هبسک 

F8 سػَیش یک کشدى سػَیش چٌذ یب کن هَلشی 

F9 سیسشن ثِ ًَاس اص فیلن ٍسٍدی یب کذچش 

F10 سٍی اکسذَسر یب  خشٍجی dv 

Ctrl+shift+dragh کٌیذ کذی سٍ چیضی ّش اص ًوًَِ یک  

 Grass Valley – 2 ادیَس دسثبسُ هخشػش هشٍسی

 :ترد خواهنذ جذیذش امکانات و های توانایی ته پی نسخه این تا شذن روترو تا ادیوس کارتران

 خَضجخشبًِ ٍسطى ایي دس اهب آٍسد هی ثَجَد کبسثش ثشای قجلی ّبی ًسخِ کِ ثَد ثضسگی ًقبیع اص یکی افضاس ًشم ایي آدذیز هطکالر ضذى ثشعشف ),

 (اسز ضذُ حل

 (اسز ًسخِ ایي دس ثضسگ هضایبی سبین سیل افضاس ًشم یک ثِ ضذى ًضدیک ٍ دشداصش سشػز ثبالسفشي )-

 (اسز آى ثشسش هضایبی اص ًسخِ ایي دس K ٍ /k- فشهشْبی ادیز ٍ دطشیجبًی ّوچٌیي ).

 هشَسظ سیسشوْبی دس کبس ثشای ادیز ٌّگبم دس سصٍلَضي کبّص سیسشن ثب سبیشل ٍ سػَیش غذا، ًَاس سؼذاد دس هحذٍدیشی ّیچ ثذٍى )/

 (اسز آى ًظیش ثی اهکبًبر اص ًسخِ ایي ثَدى سبین سیل ٍ ّن ثِ غیشُ ٍ k ٍ -K ٍ SD/ فشهشْبی سجذیل )0

 … ثَد خَاّیذ آى ضبّذ هشٍس ثِ کِ دیگش ثسیبس اهکبًبر ٍ جذیذ فیلششّبی )1

(  ًوَد فؼبلسبصی سا ثشًبهِ دٍثبسُ ، آى هْلز ضذى اسوبم اص ثؼذ سیسز سشیبل ثب ثبیسشی ٍ ضذُ ػشضِ سٍصُ ,. آصهبیطی غَسر ثِ ًسخِ ایي:  هْن ًکشِ

 ( ثبضذ هی ًػت قبثل ثیشی /1 – 3 ٍ 2 ٍیٌذٍص سٍی ثش ًسخِ ایي اسز رکش ثِ الصم

 

 ساسز سوز دس کِ ثؼذی کلیخ داسیذ،اص ًگِ سٍ کلیک ٍ کٌیذ کلیک سٍش کِ کلیذی ّش الیوشَى،اص سبین سٍی ثش Alt+shif کلیذ دٍ ّوضهبى گشفشي ثب(,

 کلیخ دٍ ثیي کبس ایي اًذاخشیذ،ثب جب سٍ فیلوی اص دالى یک کٌیذ فشش هثال(هیطي move ثکطیذضَى کِ جبیی گشفشِ،سب قشاس الیي سبین سٍی ثش اٍى

 !#ثطیذ هشَجِ ػکس ثذٍى اهیذٍاسم($ثخَسُ ّن ثِ سشیشیجطَى ایٌکِ گزاسیذ،ثذٍى هی دالى دٍ ٍسظ سٍ ضذُ اًذاخشِ جب دالى ٍ کٌیذ هی ثبص خبلی فضبی

 هثال(هیطِ جبثجب ّسز سٍش کلیخ کِ الیٌی فقظ ثبضِ فؼبل غیش اگش ٍ هیطي جبثجب ّبسَى الیي ثبضِ،سوبهی فؼبل sync mode کِ غَسسی دس الجشِ

 Audio ٍ video سوبهی اس اػن ّب الیي سوبهی ثبضذ فؼبل اگش یب Video1 فقظ
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 ٍ ثبضیذ داضشِ اٍى اص کذی یک سًَیذ هی کلیذشَى اص کشدى drag داسیذ،ثب ًگِ ٍ کٌیذ کلیک کلیذی ّش سٍی ثش Alt+Ctrl کلیذ دٍ ّوضهبى گشفشي ثب(-

 (ثطِ سکشاس ثبیذ ثبس چٌذ کلیخ یک کِ صهبًی هثال(هیبد کبس ثِ خیلی ّن ایي(ثطیذ خالظ الیي سبین ثِ آى کطیذى ٍ Bin دس کلیخ کشدى دیذا صحوز اص

 )&  ضش اص دیگِ ٍ کٌیذ Zoom in,Zoom Out سٍ الیٌشَى سبین سًَیذ دبییي،هی ٍ ثبال سوز ثِ هبٍس Scroll دادى حشکز ٍ Ctrl کلیذ گشفشي ثب(.

 (کشدُ ساحششش سٍ خَدم کبس سشػز" +0 اقل حذ Shortcut ایي(ثطیذ خالظ صدى

 خَاّیذ ًوی کِ سٍ کذٍم ٍّش کٌیذ جذا ّن اص سٍ سػَیش ٍ غذا سًَیذ هی Alt+Y کلیذّبی سػَیش،ثب ّن ٍ غذاسز داسی ّن کِ داسیذ کلیذی یک اگش(/

 کِ ّسز ایي اًٍن ٍ ثذیذ اًجبم سًَیذ هی ّن ساحششش کبس یِ حبال(ثضًیذ سٍ Delete ثؼذ ٍ کٌیذ کلیک خَاّیذ،سٍش ًوی سٍ Audio اگش هثال(کٌیذ دبک

 ٍ هًَِ هی ثبقی غذا فقظ خَد ثِ خَد(غذا فقظ الیي یک سَی ثکطیذ سٍ ّسز،کلیذشَى اضبفِ سػَیشش ٍ خَاّیذ هی سٍ audio فقظ کلیذشَى اص اگش

 ثذیذ اًجبم ػکس ثش سػَیش ثشای سٍ کبس ایي(هیطِ دبک سػَیش

 .تیاد کارتون ته کنم فکر که میگم هم دیگه shortcutتا 2 دوستان

 جبثجب ثشای Num pad اص اسشفبدُ ساحشی ّویي ثِ(ثضًیذ سٍ alt+v ّن کلیخ سػَیش کشدى دبک ثشای(هیطِ دبک کلیخ غذای alt+a کلیذ دٍ گشفشي ثب

 ضوب ًظش هذ صهبى ثِ سفشي ٍ الیي سبین دس ضذى

 سفز خَاّیذ 0,:, سبًیِ ثِ ضوب' ثضًیذ سا Enter دکوِ سذس کٌیذ ٍاسد سا 0,, ػذد هثبل ثشای%

 ((((فشین +. سفشي جلَ ثشای ثضًیذ سا +. ػذد سذس ٍ دّیذ فطبس سا&  هثبل ثشای' الیي سبین دس سفشي ػقت ٍ جلَ ثشای – یب&  اص کٌیذ اسشفبدُ%

 اسز ضي سٍ Num Lock ثبضیذ هغوئي%

 

 

  پایان و شروع نقطه کردن ارنج

 دبیبى ًقغِ ثشای O اص ٍ ضشٍع ًقغِ ثشای I کلیذ اص کٌیذ اسشفبدُ%

 ( کٌیذ اسشفبدُ سفشي ػقت ٍ جلَ ثشای Arrow key اص ٍ داسیذ ًگِ سا Shift کلیذ فشین +, ی اًذاصُ ثِ سفشي ػقت ٍ جلَ ثشای%

 شذه ادیت نقاط میان در حرکت

 ایذ سفشِ الیي سبین دس دیگشی صهبى ثِ حبال ٍ ایذ کشدُ ایجبد ثشش یک ًقغِ یک دس کٌیذ فشؼ%

 A ٍ S دکوِ دٍ ی ثَسیلِ سا ایٌکبس ّوچٌیي ثشیذ خَدسَ ی ضذُ ادیز ًقغِ ًضدیکششیي ثِ ساسز یب چخ&  Crtl کلیذ داضشي ًگِ ثب هیشَاًیذ ضوب

 دّیذ اًجبم هیشَاًیذ

A:ثشای backward 
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S :ثشای Forward 

 JLK تا شاتل افکت

 (((( سا ضبسل افکز دیذ خَاّیذ ضوب حبال ٍ ثفطبسیذ سا L یب J کلیذ ثؼذ ٍ ctrl کلیذ داسیذ ًگِ دبییي

 اتوماتیک تصورت کلیپ پایان و شروع نقطه انتخاب

 ( ضَد اًشخبة آى دبیبى ٍ ضشٍع ًقغِ سب ثفطبسیذ کیجَسد سٍی اص سا z کلیذ سذس کٌیذ اًشخبة سا خَد ًظش هَسد کلیخ%

 ( کٌیذ کلیک دثل الیي سبین دس خَد ًظش هَسد کلیخ ثبالی ایٌکِ دٍم سٍش%

 : کیثورد تا نظر مورد ترک انتخاب

 ًظشسبى هَسد سشک اًشخبة ثشای Up ٍ Down اص کٌیذ اسشفبدُ

 دلخواهتان افکت رخیره

 هیسبصیذ سٌظیوبسی ثب سا افکشی ضوب%

 ًظش هَسد فَدس ّش دس سا آى effect دبلز دس ٍ کٌیذ دسگ سا آى information دبلز اص' کٌیذ رخیشُ خَد ثؼذ ّبی دشٍطُ ثشای سا آى هیخَاّیذ حبل

 (داضز خَاّیذ جذیذ Preset یک ضوب حبال سبصیذ سّب خَد

 دسششسی ّب آى ثِ ثشاحشی ًیبص هَاقغ دس سب دّذ قشاس آى دس سا خَد ػالقِ ٍسد ٍ دلخَاُ ّبی سشًضیطي هیشَاًیذ ضوب جذیذ فَلذس یک آٍسدى ثَجَد ثب%

 ( ثبضیذ داضشِ

 دّیذ سغییش F2 کلیذ صدى ثب سا سشًضیطي* فَلذس اسن آسبًی ثِ%

 الین تایم در کردن مارک

 کٌیذ هبسک سا آى کیجَسد سٍی ثش v کلیذ صدى ٍ الیي سبین دس خَد صهبى اًشخبة ثب%

 ( ثفطبسیذ سا v کلیذ ٍ کٌیذ اًشخبة سا آى کبفیسز هبسک یک کشدى دبک ثشای%

 sequences کردن رینیم

 ایٌکبس ثشای اسز ثْشش دس کشد ًخَاّذ سغییش خَدش ست دس ضوب سیکًَسی اسن کٌیذ ػول bin دبلز عشیق اص سیکًَس کشدى سیٌین ثَسیلِ ضوب اگش%

Tab ی گضیٌِ ٍ کٌیذ سٍیص ثش کلیک ساسز ٍ اًشخبة سا ًظش هَسد SEQUENCE SETTINGS دّیذدس سغییش سا ًبهص ضذُ ثبص دبلز اص ٍ کٌیذ اًشخبة 

 ( کشد خَاٌّذ سغییش ّوضهبى ًبم دٍ ّش ضشاط ایي

 هیکٌیذ اًشخبة سا آى اسَهبسیک ثغَس خَد ًظش هَسد کلیخ ثبالی دس کلیک دثل ثب ضوب%

 ( کٌیذ اًشخبة سا الیي سبین خبلی ًبحیِ الیي سبین دس خبلی جبی دس کلیک دثل ثب هیشَاًیذ ضوب%

 ( کٌیذ دبک سا ضِ اًشخبة دبیبى ٍ ضشٍع ی ًقغِ کیجَسد سٍی اص X کلیذ صدى ثب هیشَاًیذ ضوب%

%Alt+ I or O کٌیذ دبک سٍ خَدسَى دبیبى یب ضشٍع ًقغِ هیشًَیذ ) 
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 Alt + W صدى ثب( سبصیذ دٌْبى سا آى کلیذ ّویي صدى ثب ٍ کٌیذ آضکبس سا آى waveform هیشَاًیذ Alt+s صدى ثب ّسشیذ سشک یک سٍی کِ صهبًی%

 ضذ خَاّذ ثبص mixer ّن

 اًٍَ کیجَسد سٍی اص B کلیذ صدى ٍ الیي سبین خبلی جبی دس کشدى کلیک ثب دادیذ دسز اص اًٍَ ٍ ثجیٌیذ ًویشَاًیذ سا خَد bin دٌجشُ ضوب اگش%

 ثشگشدًٍیذ

 ها ترنسشن و ها فیلتر کردن رخیره

 خَد ًظش هَسد سٌظیوبر ثب سا خَد دلخَاُ ّبی افکز دیگْسذس چیضُ ّش یب دّیذ قشاس Custom سا آى ًبم ٍ کٌیذ ایجبد فَلذس ًیَ افکز دبلز دس%

 کلیک ساسز ثب هیشَاًیذ سذس دّیذ قشاس فَلذس ایي دس هیشَاًیذ سا افکز چٌذیي ضوب کٌیذ دسٍح فَلذس ًیَ ایي دس ٍ کٌیذ دسگ Info دبلز اص هیشَاًیذ

 ثبضیذ داضشِ ّویطِ کِ کٌیذ رخیِ جبیی دس سا آى' آى اص گشفشي Export ٍ آى سٍی ثش

 کٌیذ دبک سا آى هیشَایذ Alt +X سشکیجی کلیذ صدى ٍ سشک یک اًشخبة ثب%

 


