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Κεφάλαιο 1 
Εισαγωγή 

 
 
Το μοντάζ είναι η τεχνική της επιλογής και σύνθεσης μικρών κομματιών (εικόνες, 
video, γραφικών), για την παραγωγή ενός μεγαλύτερου ενιαίου έργου. 
 
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείτε κυρίως στην τέχνη του κινηματογράφου, για τη 
σύνθεση ενός έργου που περιλαμβάνει πλάνα τα οποία τραβήχτηκαν κατά τη 
διαδικασία του γυρίσματος. 
 
Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, το μοντάζ πραγματοποιείτε με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων, καθώς η αποθήκευση του υλικού γίνεται σε ψηφιακά μέσα, ενώ η 
επεξεργασία του, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 
Ο μοντέρ μπορεί να επέμβει σε κάθε καρέ (frame) του πρωτογενούς υλικού, που έχει 
εισάγει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, για να το επεξεργαστεί με την ίδια ευκολία. Το 
μοντάζ αυτό ονομάζεται «μη γραμμικό μοντάζ» ή όπως είναι η αγγλική του ορολογία 
«non-linear». 
 
Το Final Cut Pro είναι μία εφαρμογή «non-linear» επεξεργασίας video, που 
αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από την Macromedia Inc. και αργότερα από την Apple 
Inc.. 
 
Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε εθελοντικά, για τα μέλη της ομάδας DJI Greek Mavic 
Club, με σκοπό την άμεση και γρήγορη εισαγωγή τους στη ροή εργασίας, μέσω των 
βασικών λειτουργιών του Final Cut Pro. 
 
Καλή ανάγνωση … 
 

 Φωτόπουλος Σπύρος  
 

 DJI Greek Mavic Club 
 
 

 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100027290162734&data=02%7C01%7C%7Cb1664f8bedc1442a9a1408d760aa493a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637084156789415158&sdata=eIsOvjT8yJoyKVLIw0i%2BwaHnLST2g%2BJciiUdmFLaCaY%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/groups/greekmavicclub/
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Κεφάλαιο 2 
Η οργάνωση πριν ανοίξετε το πρόγραμμα 

 
Πριν ανοίξετε το Final Cut Pro και ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός νέου Project, θα 
πρέπει να σκεφτείτε πιο θα είναι το σημείο στον υπολογιστή σας, που θα 
αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα του υλικού που θα χρησιμοποιήσετε.  
 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το υλικό, στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του υπολογιστή 
σας ή να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. 
 
Τις περισσότερες φορές το υλικό το οποίο θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε, θα 
απαιτεί σημαντικό χώρο από δίσκο σας, οπότε αν αποφασίσετε να δουλέψετε με τον 
εσωτερικό δίσκο του υπολογιστή σας, θα πρέπει να έχετε φροντίσει να υπάρχει 
αρκετός ελεύθερος χώρος.  
 
Χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό δίσκο του υπολογιστή σας, όλες οι ενέργειες που 
θα πραγματοποιείτε κατά την επεξεργασία, θα είναι πιο ομαλές, όλα θα λειτουργούν 
ταχύτερα και τα αρχεία σας θα τρέχουν πιο γρήγορά.  
 
To Render θα απαιτεί λιγότερο χρόνο. 
 
Για να μη δεσμεύσετε το χώρο του εσωτερικού δίσκου με όλα σας τα Projects, 
μπορείτε κάθε φορά που θα ολοκληρώνετε τη ροή εργασίας ενός έργου, να το 
μετακινείτε σε εξωτερικούς δίσκους, ώστε να ελευθερώσετε χώρο για τη δημιουργία 
και την επεξεργασία νέων Projects.  
 
Άρα είναι απαραίτητο η αποθήκευση των αρχείων που θα χρησιμοποιηθούν για ένα 
Project να γίνεται πάντα μέσα σε ένα φάκελο (κάτω από μία ομπρέλα δηλαδή), ο 
οποίος θα περιέχει υποφακέλους, με ταξινομημένα όλα τα αρχεία τα οποία θα 
επεξεργαστείτε.  
 
Έτσι κατά τη μεταφορά του αρχικού φακέλου, όλα τα αρχεία τα οποία θα έχετε 
χρησιμοποιήσει, θα μετακινηθούν ταυτόχρονα. 
 

Στην περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος και ξεχαστεί ένα αρχείο, θα χρειαστεί να 
εισάγετε το αρχείο από την αρχή μέσα στο έργο σας, ώστε να καθοριστεί η διαδρομή 
των φακέλων.   
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Οι φάκελοι αυτοί μπορεί να περιέχουν αρχεία Video (Φάκελος  Footages), 
Φωτογραφίες (Φάκελος Images), Μουσική (Φάκελος Music), Γραφικά (Φάκελος 
Graphics) και γενικότερα ότι χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του 
Project σας.  
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Κεφάλαιο 3 
Ανοίγοντας το Final Cut Pro 

 
Για να ανοίξετε το Final Cut Pro μεταφερθείτε στο Launchpad και μέσα από τη λίστα 
με τις εφαρμογές, επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρμογής. 
 
 

 
 
Αυτόματα θα ανοίξει το περιβάλλον εργασίας του Final Cut Pro.   
 
 

 
 

 
Το λογισμικό παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας των δεδομένων. 
 

1. Τη βιβλιοθήκη Library 
2. Τα γεγονότα Events  
3. Τo έργο Project 
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1. Library 
 
Η βιβλιοθήκη  Library είναι το αρχείο που περιέχει όλα τα δεδομένα του Final Cut. 
 
Μία βιβλιοθήκη μπορεί να περιέχει πολλαπλά Events και / ή Projects. Το υλικό 
(Footage), μπορεί να αποθηκευτεί μέσα ή έξω από τη βιβλιοθήκη.  
 
Το αρχείο της βιβλιοθήκης είναι αρκετά μεγάλο, για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να 
επιλέξτε το σημείο στο οποίο θα το αποθηκεύσετε, ως αυτοτελές αρχείο.  
 
Για να δημιουργήσετε μία νέα βιβλιοθήκη, μεταφερθείτε στο μενού File, στην 
επιλογή New και μέσα από τη λίστα ενεργοποιήστε την επιλογή Library.  
 
 

 
Αυτόματα εμφανίζεται το παράθυρο Save.  
 
Στο πεδίο Save As μπορείτε να ορίσετε το όνομα της βιβλιοθήκης, ενώ στο πεδίο 
Where μπορείτε να ορίσετε τη θέση που θα αποθηκευτεί.  
Πατώντας στο εικονίδιο της εντολής Save, αυτόματα θα δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη 
και θα αποθηκευτεί στον φάκελο που ορίσατε.  
 

 
Στο πάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου εμφανίζεται η βιβλιοθήκη που 
δημιουργήσατε.  
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2. Event 

 
Ένα Event μπορεί να είναι μία σκηνή, σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να είναι μία 
ολόκληρη ταινία.  
Ανάλογα με την Ταινία που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε, ένα Event μπορεί να 
είναι ένα σύντομο video ή θα μπορούσε να είναι μία σκηνή, για μία μεγαλύτερη 
Ταινία. 
 
Αρκετές φορές όταν δημιουργούμε περιεχόμενο κάνοντας μοντάζ, χρησιμοποιούμε 
μικρότερες μορφές Formats, για Ταινίες / Video μικρότερης διάρκειας, οπότε σε 
αυτήν την περίπτωση το Event μπορεί να είναι ολόκληρη η Ταινία σας. 
 
Για να δημιουργήσετε ένα Event, μεταφερθείτε στο μενού File, στην επιλογή New και 
μέσα από τη λίστα ενεργοποιήστε την επιλογή Event. 
 

 
Αυτόματα εμφανίζεται το παράθυρο δημιουργίας για το Event. 
 
Στο πεδίο Event Name μπορείτε να ορίσετε το όνομα του Event που θα 
δημιουργήσετε, ενώ στο πεδίο Library μπορείτε να επιλέξετε τη βιβλιοθήκη στην 
οποία θα τοποθετηθεί.  
 
Ενεργοποιώντας το εικονίδιο της εντολής Create New Project, θα δημιουργηθεί ένα 
Project, μέσα στο Event. 
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3. Project 
 
Το αρχείο Project βρίσκεται εκεί που πραγματοποιηθείτε η πραγματική επεξεργασία 
του υλικού σας, και δημιουργείτε μέσα σε ένα Event.  
 
Για μία ταινία μπορείτε να δημιουργήσετε μία βιβλιοθήκη και να χρησιμοποιήσετε 
πολλαπλά Projects, μέσα σε ένα Event. Μπορείτε για παράδειγμα να δημιουργήσετε 
Directors Cuts. Άρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο, 
πραγματοποιώντας διαφορετικές τροποποιήσεις.  
 
Ενεργοποιώντας την επιλογή Create New Project, στο παράθυρο δημιουργίας του 
Event, εμφανίζονται κάποιες επιπλέων επιλογές οι οποίες αφορούν τη δημιουργία 
ενός νέου Project, μέσα στο νέο Event.  
 

 
Ως προεπιλογή στο πεδίο Video, μπορείτε να δείτε ότι η ποιότητα θα οριστεί με βάση 
το πρώτο Clip (Set based on first video clip properties), το οποίο θα εισάγετε στην 
ακολουθία του Project. 
 
Κάποιες φορές η επιλογή αυτή είναι καλή, άλλες φορές η επιλογή αυτή είναι κακή.  
 
Αν για παράδειγμα σε ένα έργο σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε Footages, στα οποία 
κάποια μπορεί να είναι τραβηγμένα σε ανάλυση 4K και άλλα σε 1080p, θα πρέπει να 
ορίσετε προσεχτικά τις επιλογές σας για τη δημιουργία του νέου έργου. 
 
Πατώντας στο εικονίδιο της εντολής Use Custom Settings, θα εμφανιστούν τα πεδία 
ρυθμίσεων, που θα χρειαστεί να ορίσετε για τη δημιουργία του νέου έργου. 
 

 
Δείτε τις επιλογές που μπορείτε να ορίσετε.  
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Πατώντας στο εικονίδιο της εντολής OK του παραθύρου, ολοκληρώνετε η διαδικασία 
δημιουργίας του Event καθώς και του Project. 
 
Στο πάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου, μπορείτε να δείτε το Event που 
δημιουργήθηκε στη βιβλιοθήκη. 
 

 
Επιλέγοντας το Event, θα δείτε και το Project που δημιουργήθηκε αυτόματα. 

  



Οδηγός για το Final Cut Pro  Φωτόπουλος Σπύρος 

10 
 

Κεφάλαιο 4 
Εισαγωγή περιεχομένου στο Final Cut Pro 

 
Όπως συμβαίνει με πολλές διεργασίες στον οικοσύστημα της Apple, η εισαγωγή των 
αρχείων (video, ήχων και γραφικών) μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς 
τρόπους μέσα στο Final Cut Pro.  
 
Ένας τρόπος για να εισάγετε το περιεχόμενο σας, είναι να μεταφερθείτε στο μενού 
File, στην επιλογή Import και από τη λίστα που εμφανίζεται, να ενεργοποιήσετε την 
επιλογή Media. 
 
 

 
Αυτόματα θα ανοίξει το παράθυρο Media Import.  
 
 

 
 

Ένας ακόμα τρόπος για να εισάγετε υλικό μέσα στο Final Cut Pro, είναι να 
μεταφερθείτε στο σημείο που εμφανίζεται το ενεργό Project και να πατήσετε 
ακριβώς από κάτω, με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. 
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Από τη λίστα που εμφανίζεται ενεργοποιήστε την επιλογή Import Media. 
 

 
Αν προτιμάτε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
διαδικασία εισαγωγής περιεχομένου, πατώντας το συνδυασμό των πλήκτρων 
Command & I και αυτόματα θα ανοίξει το παράθυρο Import Media. 
 
 
Μεταφερθείτε στο φάκελο με τα αρχεία που επιθυμείτε να εισάγετε. Καλό είναι να 
έχετε κάνει διαχωρισμό του υλικού σας σε φακέλους. Ξεχωριστό φάκελο για τα 
αρχεία video (π.χ. Footages), ξεχωριστό φάκελο για τα αρχεία ήχου (π.χ. Music). 
 

 
Εδώ θα χρειαστεί να επιλέξετε, το περιεχόμενο που επιθυμείτε να εισάγετε.  
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Αν θέλετε να εισάγετε κατευθείαν όλο το επιλεγμένο περιεχόμενο, μπορείτε να 
πατήσετε στην επιλογή Impοrt All. 
 

 
Πριν το κάνετε όμως, αξίζει να ασχοληθείτε με κάποιες από τις επιλογές που 
υπάρχουν στο δεξί τμήμα του παραθύρου. 
 
Ενεργοποιώντας την επιλογή Add to existing event μπορείτε να επιλέξετε το Event 
στο οποίο θα εισάγετε το περιεχόμενο, με το οποίο θα δουλέψετε. Ενώ 
ενεργοποιώντας την επιλογή Create new event in, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 
νέο event, στη βιβλιοθήκη. 
 

 
Στο πλαίσιο Files υπάρχουν δύο επιλογές. 
 

 
• Ενεργοποιώντας την επιλογή Copy to library, αυτόματα θα πραγματοποιηθεί 

η αντιγραφή των αρχείων στη βιβλιοθήκη. 

• Ενεργοποιώντας την επιλογή Leave files in place, τα αρχεία θα παραμείνουν 
στην αρχική τους θέση.  

 

Αν έχει πραγματοποιηθεί η ταξινόμηση των αρχείων που θα χρησιμοποιηθούν για το 
Project ήδη μέσα σε φακέλους, προτείνεται να ενεργοποιήσετε την επιλογή Leave 
files in place, ώστε να μην δημιουργηθούν διπλότυπά. Ενεργοποιώντας την επιλογή 
Copy to library θα δημιουργηθούν διπλότυπα και θα διπλασιαστεί αυτόματα το 
μέγεθος των αρχείων. 
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Μέσω του πλαισίου Keywords μπορείτε να ορίσετε, από που θα τραβήξει το Final 
Cut Pro, λέξεις κλειδιά για κάθε αρχείο το οποίο θα εισάγετε.  
 

 
Πατώντας στην επιλογή Import All, πραγματοποιήστε την εισαγωγή των αρχείων 
μέσα Final Cut Pro. 
 

 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εμφανιστούν όλα τα αρχεία, στο πάνελ 
Browser. 
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Κεφάλαιο 5 
Τα πάνελ του Final Cut Pro: Browser & Preview 

 
Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστούν τα βασικά πάνελ του Final Cut Pro. Στο 
κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσετε το πάνελ Browser και το πάνελ Preview. 
 

 
Το Final Cut Pro περιέχει τέσσερα βασικά πάνελ: 
 

1. Το πάνελ Browser 
2. Το πάνελ Preview  
3. Το πάνελ Timeline 
4. Το πάνελ Inspector 

 
 

1. Browser 
 
Στο πάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου υπάρχει το πάνελ του περιηγητή Browser.  
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Στην κορυφή της λίστας θα βρείτε τη βιβλιοθήκη που έχετε δημιουργήσει (Στη 
φωτογραφία, το όνομα της βιβλιοθήκης είναι Book Library). 

 
Ακριβώς από κάτω υπάρχουν τα Events, τα οποία περιέχει η βιβλιοθήκη.  
 

 
 
Δεξιά από τη λίστα αυτή υπάρχει το υλικό Footages, το οποίο έχετε εισάγει στο Final 
Cut Pro. 
 

Πατώντας στο εικονίδιο  μπορείτε να κάνετε εναλλαγή από τη λειτουργεία 
Filmstrip, στην οποία το περιεχόμενο εμφανίζετε σε μορφή Film και μπορείτε να το 
δείτε οπτικά, σε λειτουργεία λίστας List, στην οποία το περιεχόμενο εμφανίζετε σε 
μορφή λίστας. 
 

 
 

 
Το πλεονέκτημα της λειτουργείας λίστας είναι ότι μπορείτε να δείτε τα 
χαρακτηριστικά κάθε clip, όπως τη διάρκεια του, την ανάλυση του και πολλά άλλα 
χαρακτηριστικά, τα οποία έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε.  
 
Πατώντας με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο σημείο όπου βρίσκονται οι τίτλοι των 
χαρακτηριστικών αυτών, εμφανίζεται μία λίστα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε 
πια χαρακτηριστικά θα εμφανίζονται, για το περιεχόμενό σας.  
 
 



Οδηγός για το Final Cut Pro  Φωτόπουλος Σπύρος 

16 
 

 
Αν μεταφερθείτε στη δεύτερη καρτέλα του πάνελ Browser, πατώντας στο εικονίδιο 

, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο φωτογραφιών και ήχων, που υπάρχει σε 
εφαρμογές του Mac σας.  
 

 
Συγκεκριμένα μπορείτε να αντλήσετε φωτογραφίες από την εφαρμογή Photos, 
μουσική που έχετε δημιουργήσει μέσω της εφαρμογής GarageBand, μουσική που 
υπάρχει στη βιβλιοθήκη της εφαρμογής Music και πολλά εφέ ήχων τα οποία 
μπορείτε να βρείτε στην επιλογή Sound Effects.  
 
 

Προσοχή, το περιεχόμενο το οποίο θα αντλήσετε μέσω των εφαρμογών, δε βρίσκεται 
στους αρχικούς φακέλους που έχετε αποθηκεύσει το υλικό, το οποίο επεξεργάζεστε. 
Για το λόγο αυτό σε περίπτωση μεταφοράς του υλικού για επεξεργασία σε άλλο Mac, 
μεταφέροντας τους αρχικούς φακέλους, αν χρησιμοποιήσετε υλικό από εδώ, θα 
λείπει, για τη συνέχεια της επεξεργασίας σας.  
Οπότε σε αρκετές περιπτώσεις είναι καλύτερο το υλικό σας να είναι αποθηκευμένο 
στους ταξινομούμενους φακέλους σας και όχι να το τραβήξετε μέσω κάποιας άλλης 
εφαρμογής.  
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Αν μεταφερθείτε στην τρίτη καρτέλα του πάνελ Browser, πατώντας στο εικονίδιο 
, θα βρείτε επιπλέων υλικό για τίτλους Titles και γεννήτριες Generators.  
 

 
 

2. Preview 
 
Στο πάνελ Preview θα δείτε την προεπισκόπηση των clips που υπάρχουν στο πάνελ 
Browser, καθώς και την προεπισκόπηση της ακολουθίας που θα δημιουργήσετε στο 
πάνελ Timeline. 
 

 
 

 
Αν μεταφερθείτε στο πάνελ Browser, σε ένα clip και μετακινήσετε τον κέρσορα του 
ποντικιού πάνω σε αυτό, στο πάνελ Preview μπορείτε να δείτε την προεπισκόπηση 
του. 
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Κεφάλαιο 6 
Τα πάνελ του Final Cut Pro: Timeline 

 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσετε με το πάνελ Timeline. 

 
3. Timeline 

 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Browser και στο Event που έχετε εισάγει το υλικό. Εδώ 
εντοπίστε το clip που επιθυμείτε να εισάγετε στην ακολουθία, στο πάνελ Timeline.  
 
Επιλέξτε το clip με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 
 
 

 
Πατώντας το πλήκτρο Space Bar του πληκτρολογίου, ξεκινήστε την αναπαραγωγή του 
clip. 
 
Η αναπαραγωγή του clip στο πάνελ Preview, ίσως πραγματοποιείτε σε χαμηλότερη 
ανάλυση από αυτή του υλικού που έχετε εισάγει.  
 

 
 

Πατώντας το πλήκτρο Space Bar μπορείτε να σταματήστε την αναπαραγωγή του clip. 
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Πριν εισάγετε το clip στην ακολουθία, μπορείτε να επιλέξετε το τμήμα του, που θα 
κρατήσετε. 
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του clip και αφού η ροή του φτάσει στο χρονικό σημείο 
που επιθυμείτε να ξεκινάει, πατήστε το πλήκτρο I του πληκτρολογίου. 
 
I = In Point 
 
Παρατηρήστε πως άλλαξαν τα όρια του clip, μέσα στο κίτρινο πλαίσιο. 
 

 
Αν μεταφερθείτε σε αυτό, μπορείτε να επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο το οποίο 
μετακινήθηκε, με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και να το μετακινήσετε ξανά, 
σύροντας το, στο σημείο που επιθυμείτε.  
 
Πατώντας το πλήκτρο Space Bar, ξεκινήστε την αναπαραγωγή του. 
 
Για να ορίσετε το σημείο εξόδου του clip, αφού φτάσει στο χρονικό σημείο που 
επιθυμείτε, πατήστε το πλήκτρο Ο του πληκτρολογίου. 
 
O = Out Point  
 
Το clip αυτό, με τα νέα του όρια, θα χρειαστεί να το εισάγετε στο πάνελ Timeline.  
 
Ένας τρόπος για να το πετύχετε, είναι να το επιλέξετε με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και στη συνέχεια με Drag and Drop να το μετακινήσετε στο πάνελ Timeline.  
 

 
 
Πατώντας το συνδυασμό των πλήκτρων command & Z ακυρώστε την εισαγωγή του, 
στο πάνελ Timeline.  
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Ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μπορείτε να εισάγετε το επιλεγμένο clip στην αρχή 
του Timeline (στην αρχή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο άλλο clip στην 
ακολουθία), είναι πατώντας το πλήκτρο E του πληκτρολογίου. 
 
Πατώντας το πλήκτρο E του πληκτρολογίου, το επιλεγμένο clip τοποθετείτε στο τέλος 
της ακολουθίας. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο clip στην ακολουθία, θα τοποθετηθεί 
στην αρχή της ακολουθίας.  
 

 
Την ενέργεια αυτή μπορείτε να την πραγματοποιήσετε επίσης, πατώντας το εικονίδιο 

, το οποίο βρίσκεται στο πάνω αριστερό τμήμα του πάνελ Timeline.  
 
 

 
Επιλέγοντας το πάνελ Timeline, και στη συνέχεια πατώντας το συνδυασμό των 
πλήκτρων command & + μπορείτε να εστιάσετε στο clip (Zoom In of Timeline), το 
οποίο έχετε τοποθετήσει στο πάνελ Timeline.  
 

 
Πατώντας το συνδυασμό των πλήκτρων command & -, θα απομακρυνθείτε από το 
clip (Zoom Out of Timeline), στο πάνελ Timeline.  
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Browser και επιλέξτε ένα άλλο clip video. Ορίστε το σημείο 
εισόδου και το σημείο εξόδου του, πατώντας τα πλήκτρα I και O. 
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Αν θέλετε να μετακινήσετε την κεφαλή αναπαραγωγής στο clip κατά 1 Frame, 
πατήστε το δεξί ή το αριστερό βέλος. Αν επιθυμείτε να μετακινήσετε την κεφαλή 
αναπαραγωγής κατά 10 Frame, πατήστε το συνδυασμό των πλήκτρων Shift και δεξί 
βέλος, ώστε η μετακίνηση να γίνει προς τα δεξιά ή Shift και αριστερό βέλος αν θέλετε 
η μετακίνηση να γίνει προς τα αριστερά.  

 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής σε 
ένα χρονικό σημείο ώστε να βρίσκεται στη μέση του πρώτου clip.  
 
 

 
 
Πατώντας το πλήκτρο W του πληκτρολογίου το επιλεγμένο clip τοποθετείτε στο 
σημείο αυτό, αλλά χωρίζει το αρχικό clip το οποίο υπήρχε στο πάνελ Timeline, στα 
δύο.  
 

 
 

Την ενέργεια αυτή μπορείτε να την πραγματοποιήσετε και πατώντας το εικονίδιο 
, το οποίο βρίσκεται στο πάνω αριστερό τμήμα του πάνελ Timeline.  
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Ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μπορείτε να εισάγετε ένα clip στην ακολουθία σας, 
είναι πατώντας το πλήκτρο Q του πληκτρολογίου.  
 
Για να το κάνετε αυτό, αρχικά επιλέξτε ένα clip, και ορίστε τα όρια τα οποία 
επιθυμείτε να κρατήσετε.  
 
Στη συνέχεια μεταφερθείτε στο σημείο, όπου επιθυμείτε να τοποθετήσετε το clip και 
πατήστε το πλήκτρο Q του πληκτρολογίου.  
 
Αυτόματα το clip θα τοποθετηθεί στο σημείο αυτό, όπου βρίσκεται η κεφαλή 
αναπαραγωγής αλλά σε 1 επίπεδο, ακριβώς πάνω από το αρχικό. 
 

 
Το clip το οποίο βρίσκετε στο πάνω επίπεδο, είναι αυτό, το οποίο εμφανίζεται κατά 
την αναπαραγωγή της ακολουθίας. 

Την ενέργεια αυτή μπορείτε να την πραγματοποιήσετε και πατώντας το εικονίδιο 
, το οποίο βρίσκεται στο πάνω αριστερό τμήμα του πάνελ Timeline.  
 

 
Τέλος ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μπορείτε να εισάγετε ένα clip στην ακολουθία 
σας, είναι πατώντας το πλήκτρο D του πληκτρολογίου.  
 
Για να το κάνετε αυτό, αρχικά επιλέξτε ένα clip, και ορίστε τα όρια τα οποία 
επιθυμείτε να κρατήσετε.  
 
Στη συνέχεια μεταφερθείτε στο σημείο της ακολουθίας όπου επιθυμείτε να 
τοποθετήσετε το clip. 
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Πατήστε το πλήκτρο D του πληκτρολογίου, ώστε να εισάγετε το επιλεγμένο clip, στην 
ακολουθία.  
 
Αυτόματα το clip θα τοποθετηθεί, στο σημείο όπου βρίσκεται η κεφαλή 
αναπαραγωγής, διαγράφοντας το αρχικό clip, που υπήρχε εκεί.  
 

 
Οπότε στο πάνελ Timeline, πραγματοποιείτε η συναρμολόγηση, το μοντάζ δηλαδή 
της ταινίας. Βάζοντας σε σειρά διάφορα clips, θα δημιουργήσετε τη ροή της ταινίας, 
για το λόγο αυτό, εδώ αξίζει να πειραματιστείτε και να αφιερώσετε αρκετό από το 
χρόνο σας. 
 

Τα clips μπορούν να τοποθετηθούν είτε το ένα δίπλα στο άλλο, αν θέλετε να 
εμφανίζονται συνεχόμενα, είτε σε στρώσεις «Layers», προκειμένου να 
δημιουργήσετε διάφορους συνδυασμούς και να αξιοποιήσετε διάφορα εφέ. 

 
Φυσικά όπως θα δείτε σε επόμενα κεφάλαια, μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλά 
επίπεδα video, ήχου και φωτογραφιών τα οποία θα επεξεργαστείτε, ώστε να 
πετύχετε το τελικό σας αποτέλεσμα. 
 
Στο πάνελ Preview μπορείτε να δείτε την ακολουθίας σας.  
 
Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της ακολουθίας, πατήστε το πλήκτρο Spacebar 
του πληκτρολογίου ή μεταφερθείτε στο πάνελ Preview και πατήστε στο εικονίδιο της 
εντολής Play. 
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Κεφάλαιο 7 
Τα πάνελ του Final Cut Pro: Inspector 

 
Μέσω του πάνελ Inspector μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες ιδιότητες ενός clip, που 
έχετε επιλέξει στην ακολουθία. 
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και επιλέξτε ένα από τα clip videos της 
ακολουθίας. 
 

 
Στο πάνω δεξί τμήμα του παραθύρου θα εμφανιστούν τα πεδία ρυθμίσεων του 
επιθεωρητή Inspector.  
 

 
 
Επιλέγοντας ένα clip video στην ακολουθία, μέσω του επιθεωρητή μπορείτε να 
τροποποιήσετε το μέγεθος του (Ομάδα ρυθμίσεων Transform), να κόψετε κάποιο 
τμήμα που δεν χρειάζεστε (Ομάδα ρυθμίσεων Crop), να το αλλοιώσετε (Ομάδα 
ρυθμίσεων Distort), να το σταθεροποιήσετε (Ομάδα ρυθμίσεων Stabilize), να 
δημιουργήσετε ένα είδος λήψης όπου η κάμερα κινείται σταθερά οριζόντια ή 
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κατακόρυφα (Ομάδα ρυθμίσεων Rolling Shutter) και πολλά άλλα φυσικά μέσα από 
τα πεδία ρυθμίσεών του.  
 
Επιλέγοντας ένα clip ήχου, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση, τη στερεοφωνία, να 
δημιουργήσετε ήχο surround, να προσθέσετε διάφορες βελτιώσεις και φυσικά να 
πραγματοποιήσετε αλλαγές στα κανάλια ήχου. 
 
Με επιλεγμένο, ένα clip video μεταφερθείτε στον επιθεωρητή Inspector και 
εντοπίστε τα τρία εικονίδια τα οποία περιλαμβάνει. 

 

Επιλέγοντας το πρώτο εικονίδιο , ενεργοποιείτε ο Video Inspector, μέσα από τον 
οποίο μπορείτε να κάνετε τις τροποποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω.  
 

 
 

Ενεργοποιώντας το δεύτερο εικονίδιο , ενεργοποιείτε ο Color Inspector, μέσα 
από τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη χρωματική επεξεργασία του clip. 
 



Οδηγός για το Final Cut Pro  Φωτόπουλος Σπύρος 

27 
 

 

Ενεργοποιώντας το τρίτο εικονίδιο , ενεργοποιείτε ο Info Inspector, μέσα από τον 
οποίο μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για το επιλεγμένο clip. 
 

 
 
Σε επόμενα κεφάλαια θα γίνει αναφορά σε κάποια πεδία ρυθμίσεων του 
επιθεωρητή. 
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Κεφάλαιο 8 
Επεξεργασία ακολουθίας: Trimming 

 
Στα κεφάλαια τα οποία θα ακολουθήσουν, θα παρουσιαστούν, οι μέθοδοι, που 
μπορείτε να ακολουθήσετε για να επεξεργαστείτε την ακολουθία σας, στο πάνελ 
Timeline. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνει κατανοητή η μέθοδος της κοπής, των clips σε μία ακολουθία, 
το λεγόμενο Trimming. 
 
Για να μπορέσετε να ακολουθήσετε τις ενέργειες, που θα αναφερθούν στο κεφάλαιο 
αυτό θα πρέπει να τοποθετήσετε, σε μία νέα ακολουθία, τρία clips videos στη σειρά 
όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνετε αρχικά, είναι να αφαιρέσετε το μεσαίο clip της 
ακολουθίας. 
 
Αρχικά επιλέξτε το μεσαίο clip, με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 
 

 
Στη συνέχεια μετακινήστε τον κέρσορα του ποντικιού και επιλέξτε, με το αριστερό 
πλήκτρο, την αρχή του. 
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Αυτόματα θα εμφανιστεί η κίτρινη λαβή μετακίνησης.  
 

 
Σύροντας τον κέρσορα του ποντικιού προς τα δεξιά, μειώστε, τη διάρκεια του και το 
σημείο από το οποίο ξεκινάει, μέσα στην ακολουθία.  
 

 
Αυτόματα το πρώτο clip θα μετακινηθεί αυτούσιο, χωρίς να τροποποιηθεί η διάρκεια 
του, προς τα δεξιά, ώστε να μην δημιουργηθεί κενό στην ακολουθία. 
 
Μπορείτε να κάνετε Trim προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, στα πλαίσια φυσικά 
που σας επιτρέπει η διάρκεια του clip σας.  
 
Για να διαγράψετε τελείως το μεσαίο clip μπορείτε να χρησιμοποιήστε δύο 
μεθόδους, οι οποίες δίνουν διαφορετικό αποτέλεσμα.  
 
H πρώτη μέθοδος, είναι να το επιλέξετε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 
στη συνέχεια να πατήσετε το πλήκτρο Delete του πληκτρολογίου. 
 
Αυτόματα το δεύτερο clip θα διαγραφτεί και το τρίτο clip θα κολλήσει στο πρώτο, 
ώστε να μην υπάρξει κενό στην ακολουθία. 
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Ακόμα κι αν υπήρχαν περισσότερα clips στη σειρά, όλα θα μετακινιόντουσαν προς τα 
αριστερά, ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα κενό. 
 
Αναιρέστε τη διαγραφή, πηγαίνοντας στο μενού Edit και από τη λίστα ενεργοποιείστε 
την επιλογή Undo Delete. 
 

 
Για να διαγράψετε το δεύτερο clip, χωρίς όμως το τρίτο να μετακινηθεί, για να 
καλύψει το κενό, θα πρέπει αρχικά να το επιλέξετε και στη συνέχεια να πατήσετε το 
συνδυασμό των πλήκτρων Fn & Delete. 
 
Αυτόματα το clip θα διαγραφτεί και στη θέση του, θα τοποθετηθεί ένα κενό μαύρο 
clip. Με αυτόν τον τρόπο, το τρίτο clip θα παραμείνει στη θέση του και δε θα 
μετακινηθεί για να καλύψει το κενό. 
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Κεφάλαιο 9 
Τοποθέτηση & Μετακίνηση Κλιπ ήχου 

  
Στο κεφάλαιο αυτό, θα γνωρίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε 
ένα αρχείο ήχου, σε ένα νέο κανάλι, της ακολουθίας που δουλεύετε. 
 
Αρχικά θα χρειαστεί να εισάγετε το αρχείο ήχου, το οποίο επιθυμείτε να 
χρησιμοποιείτε μέσα Final Cut Pro.  
 
Για να το κάνετε αυτό μεταφερθείτε στο πάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου και 
ενεργοποιήστε την επιλογή Import Media Device. 
 
 

 
 
Αυτόματα θα ανοίξει το παράθυρο Media Import.  
 

 
 
Μεταφερθείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο ήχου, επιλέξτε το και στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε το εικονίδιο της εντολής Import Selected.  
 

 
Στο πάνελ Browser θα βρείτε το αρχείο ήχου το οποίο έχετε εισάγει. 
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Επιλέξτε το αρχείο με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύροντας σταθερά το 
ποντίκι σας, τοποθετήστε το στην ακολουθία, ακριβώς κάτω από το επίπεδο των 
videos.  
 

 
Εστιάζοντας στην αρχή της ακολουθίας, πάνω από το κανάλι του ήχου και κάτω από 
το κανάλι των videos, υπάρχει ένα μικρό σημάδι το οποίο δείχνει ότι το πρώτο clip 
video είναι συνδεδεμένο με το κανάλι του ήχου. 
 

 
Αν επιλέξετε το πρώτο clip video και πατήσετε το πλήκτρο Delete, θα διαγραφτεί το 
clip video και αυτόματα και ήχος που έχετε τοποθετήσει στο κανάλι από κάτω. 
 
Για να διαγράψετε το πρώτο clip video χωρίς να διαγραφτεί το κανάλι του ήχου, θα 
χρειαστεί να μετακινήσετε προσωρινά το clip του ήχου δεξιά και στη συνέχεια να 
επιλέξετε το πρώτο clip video και πατώντας το πλήκτρο Delete του πληκτρολογίου να 
το διαγράψετε.  
 

 
Στη συνέχεια μπορείτε να τοποθετήσετε το clip του ήχου στην προηγούμενη του 
θέση, χωρίς κανένα πρόβλημα. 
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Κεφάλαιο 10 
Βοηθητικά εργαλεία πάνελ Timeline 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν κάποια εργαλεία του πάνελ Timeline, τα 
οποία θα σας βοηθήσουν στην επεξεργασία της ακολουθίας. 
 
Τα εργαλεία αυτά βρίσκονται στο πάνω δεξί τμήμα του πάνελ Timeline.  
 

 

Ενεργοποιώντας το πρώτο εικονίδιο Turn video and audio skimming on or off , 
κατά τη μετακίνηση του κέρσορα του ποντικιού, πάνω στην ακολουθία, στο πάνελ 
Preview θα δείτε την προεπισκόπηση του video που υπάρχει στο κανάλι, στην 
ταχύτητα που κινείτε το ποντίκι σας.  
 
 

 
 
 

Ενεργοποιώντας το δεύτερο εικονίδιο Turn audio skimming on or off , αυτόματα 
κατά τη μετακίνηση του κέρσορα του ποντικιού πάνω στην ακολουθία, γίνεται και η 
αναπαραγωγή του καναλιού με τον ήχο.  
 

Το τρίτο εικονίδιο Solo Selected Items , ενεργοποιεί την αναπαραγωγή μόνο του 
επιλεγμένου καναλιού ήχου, ορίζοντας σε σίγαση τα υπόλοιπα κανάλια. 
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Επιλέξτε το κανάλι με τα clips videos, ενεργοποιήστε το Solo Selected Items  και 
ξεκινήστε την αναπαραγωγή της ακολουθίας. Ο ήχος που βρίσκεται στα υπόλοιπα 
κανάλια βρίσκεται σε σίγαση. 
 

Το τέταρτο εικονίδιο Snapping , ενεργοποιεί τη λειτουργεία των έλξεων. Η 
λειτουργεία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς μαγνητίζει την κεφαλή 
αναπαραγωγής και τα clips, κατά τη μετακίνησή τους, στην αρχή ή στο τέλος ενός 
στοιχείου, μέσα στην ακολουθία.  
 
Πατώντας το τέταρτο εικονίδιο Change the appearance of the clips in the Timeline 

, ανοίγει ένα μικρό παράθυρο το οποίο περιέχει λειτουργείες μέσω των οποίων 
μπορείτε, να αλλάξετε την εμφάνιση των clips μέσα στην ακολουθία. 
 

 
Μετακινώντας τον πρώτο ροοστάτη, μπορείτε να εστιάσετε ή να απομακρυνθείτε σε 
ένα σημείο της ακολουθίας. 
 

 
Μετακινώντας το ροοστάτη αριστερά, θα εμφανίσετε περισσότερα στοιχεία της 
ακολουθίας στην οθόνη σας. 
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Χρησιμοποιώντας το δεύτερο ροοστάτη, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος των 
εικονιδίων που έχουν τα clips, μέσα στην ακολουθία. 
 

 
Μετακινώντας το ροοστάτη αριστερά θα μικρύνει το μέγεθος εμφάνισης των 
εικονιδίων, για κάθε clip, μέσα στην ακολουθία. 
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Κεφάλαιο 11 
Εργαλεία Select & Position 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι δύο τρόποι, μετακίνησης των clips στην 
ακολουθία, μέσω των λειτουργιών μετακίνησης Mode A & Mode B, χρησιμοποιώντας 
τα εργαλεία Select & Position αντίστοιχα. 

 
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Select, το οποίο είναι αρχικά ενεργό, μετακινώντας 
ένα clip της ακολουθίας σε μία διαφορετική θέση, τα clips τα οποία υπάρχουν δεξιά 
από αυτό, μετακινιούνται προς τα αριστερά ώστε να καλύψουν το κενό της 
ακολουθίας. 
 
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο Select μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο A του 
πληκτρολογίου, η να μεταφερθείτε στο τελευταίο εικονίδιο το οποίο υπάρχει στο 
πάνω αριστερό τμήμα του πάνελ Timeline και από τη λίστα που εμφανίζεται 
πατώντας το, να επιλέξετε το εργαλείο Select.  
 

 
Επιλέξτε ένα από τα clip της ακολουθίας και στη συνέχεια μετακινήστε το προς τα 
δεξιά. 
 
Δείτε πως αυτόματα τα clips, τα οποία υπάρχουν δεξιά από αυτό θα μετακινηθούν 
προς τα αριστερά, ώστε να καλύψουν το κενό.  
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Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Position, όταν μετακινείτε ένα clip της ακολουθίας σε 
μία διαφορετική θέση, αυτόματα στη θέση του clip που μετακινήθηκε, δημιουργείτε 
ένα κενό μαύρο clip, κι έτσι η χρονική θέση των clips που υπάρχουν προς τα δεξιά 
δεν αλλάζει, καθώς τα clips δεν μετακινιούνται.  
 
Πατώντας το πλήκτρο P του πληκτρολογίου ενεργοποιήστε το εργαλείο Position. 
Αλλιώς από τη λίστα με τα εργαλεία ενεργοποιήστε το εργαλείο Position, 
επιλέγοντάς το.  

 
Επιλέξτε ένα clip της ακολουθίας και στη συνέχεια μετακινήστε το, σε μία άλλη θέση 
της ακολουθίας.  
 
Δείτε ότι αυτόματα στη θέση του clip που μετακινήσατε, τοποθετήθηκε ένα μαύρο 
κενό clip , και έτσι τα υπόλοιπα clips παρέμειναν στη θέση τους.  
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Κεφάλαιο 12 
Εργαλείο Blade 

 
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Blade, μπορείτε να τεμαχίσετε ένα clip το οποίο 
υπάρχει μέσα στην ακολουθία, ώστε να το χωρίσετε σε επιμέρους τμήματα.  
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και μέσα από τη λίστα με τα εργαλεία 
ενεργοποιήστε το εργαλείο Blade. 
 

 
Το εργαλείο Blade μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επίσης πατώντας το πλήκτρο B του 
πληκτρολογίου.  
 
Αυτόματα πάνω στον κέρσορα του ποντικιού θα εμφανιστεί μία λεπίδα. 
Μετακινώντας τον, στην ακολουθία μπορείτε να δείτε ότι εμφανίζετε μία κόκκινη 
γραμμή. 
 

 
Πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, πάνω σε ένα clip, μπορείτε να το 
χωρίσετε σε δύο. 
 

 
 
Φυσικά το εργαλείο Blade, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όσες φορές επιθυμείτε, 
για την περικοπή των clips. 
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Ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα, είναι να 
μετακινήσετε την κεφαλή αναπαραγωγής της ακολουθίας, χρησιμοποιώντας τα 
εργαλεία Selection ή Position, στο σημείο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια 
πατώντας το συνδυασμό των πλήκτρων Command & B, να χωρίσετε το clip το οποίο 
βρίσκεται στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, σε δύο τμήματα.  
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Κεφάλαιο 13 
Εργαλείο Trim 

 
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Trim, μπορείτε να κόψετε τα clips της ακολουθίας, 
ορίζοντας τη διάρκεια που επιθυμείτε να έχουν, μέσα σε αυτήν.  
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και μέσα από τη λίστα με τα εργαλεία 
ενεργοποιήστε το εργαλείο Trim.  
 

 
Το εργαλείο Trim μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επίσης, πατώντας το πλήκτρο T του 
πληκτρολογίου.  
 
Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Trim, μεταφερθείτε στην ακολουθία και στην 
άκρη ενός Clip. 
 
Αυτόματα στον κέρσορα του ποντικιού εμφανίζετε ένα σύμβολο με δύο βέλη. Όταν 
η αγκύλη βρίσκεται προς τα αριστερά, πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
και σύροντας το σταθερά, θα μετακινηθεί το τέλος του clip, που βρίσκεται αριστερά.  
 

 
Όταν η αγκύλη βρίσκεται προς τα δεξιά, πατώντας το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και σύροντας το σταθερά, θα μετακινηθεί η αρχή του clip που βρίσκεται 
δεξιά. 
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Όταν υπάρχει δεξιά και αριστερά, πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 
σύροντας το ποντίκι, θα μετακινηθεί η αρχή του clip που βρίσκεται δεξιά, ταυτόχρονα 
με το τέλος του clip που βρίσκεται από τα αριστερά.  
 

 
Τέλος αν μετακινηθείτε πάνω σε ένα clip, πατήσετε με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και σύρετε σταθερά το ποντίκι σας, θα μετατοπίσετε το σημείο έναρξης (In 
Point) του, μέσα στην ακολουθία και το σημείο ολοκλήρωσής (Out Point), όσο 
φυσικά τα χρονικά όρια του σας επιτρέπουν. 
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Κεφάλαιο 14 
Εργαλείο Range Selection 

 
Το εργαλείο Range Selection, είναι ένα εργαλείο επιλογής εύρους, το οποίο σας 
επιτρέπει να επιλέξετε το τμήμα ενός ή και περισσοτέρων clips της ακολουθίας. Σε 
αντίθεση με το εργαλείο Selection το οποίο επιτρέπει να επιλέξετε ένα ολόκληρο clip. 
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και μέσα από τη λίστα με τα εργαλεία 
ενεργοποιήστε το εργαλείο Range Selection.  

 
Το εργαλείο Range Selection μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επίσης πατώντας το 
πλήκτρο R του πληκτρολογίου.  
 
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Range Selection μεταφερθείτε στην ακολουθία, πάνω 
σε ένα clip και στη συνέχεια πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 
σύροντας σταθερά το ποντίκι σας, επιλέξτε ένα τμήμα του.  
 

 
Η επιλογή που θα κάνετε μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα clip.  
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Αν μεταφερθείτε στο πάνελ Preview, μπορείτε να δείτε τη διάρκεια του τμήματος της 
ακολουθίας που έχετε επιλέξει.  
 

 
Το τμήμα της ακολουθίας αυτό, μπορείτε να το διαχειριστείτε μαζί, για μεταφορά, 
διαγραφή ή τοποθέτηση Keyframes.  
 
Πατήστε για παράδειγμα το πλήκτρο Delete του πληκτρολογίου και διαγράψτε το 
επιλεγμένο τμήμα της ακολουθίας. 
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Κεφάλαιο 15 
Εργαλεία Zoom & Hand 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσετε τα εργαλεία Zoom και Hand.  
 
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Zoom μπορείτε να εστιάσετε ή να απομακρυνθείτε σε 
ένα σημείο της ακολουθίας. 
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και μέσα από τη λίστα με τα εργαλεία, 
ενεργοποιήστε το εργαλείο Zoom.  
 

 
Το εργαλείο Zoom μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επίσης πατώντας το πλήκτρο Z του 
πληκτρολογίου.  
 
Στη συνέχεια μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και με διαδοχικά αριστερά πατήματα 
του ποντικιού εστιάστε στο clip, το οποίο επιθυμείτε.  
 

 
Για να απομακρυνθείτε, με ενεργό το εργαλείο Zoom και πατώντας σταθερά το 
πλήκτρο Option του πληκτρολογίου, πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
διαδοχικά, στην ακολουθία. 
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Ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μπορείτε να εστιάσετε σε ένα σημείο της 
ακολουθίας, είναι να δημιουργήσετε μία επιλογή χρησιμοποιώντας το εργαλείο 
Zoom.  
 
Με αριστερό πάτημα του ποντικιού και σύροντας το ποντίκι σας, δημιουργήστε ένα 
πλαίσιο στο τμήμα της ακολουθίας που επιθυμείτε να επιλέξετε.  
 

 
Αυτόματα θα εστιάσετε στην επιλογή σας. 
 

 
 
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Ηand, μπορείτε να μετακινήσετε την προβολή της 
ακολουθίας, στην οποία εργάζεστε. 
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και μέσα από τη λίστα με τα εργαλεία, 
ενεργοποιήστε το εργαλείο Hand. 
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Το εργαλείο Hand, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επίσης πατώντας το πλήκτρο H 
του πληκτρολογίου.  
 
Το εργαλείο Hand είναι χρήσιμο όταν η ακολουθία έχει απλωθεί σε μεγαλύτερο 
εύρος από τα πλαίσια της οθόνης σας. 
 
Για να το χρησιμοποιήσετε, μεταφερθείτε στην ακολουθία και πατήστε με το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Σύροντας το ποντίκι σας, μετακινήστε την προβολή 
της ακολουθίας. 
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Κεφάλαιο 16 
Επεξεργασία έντασης ήχου 

 
Κατά την επεξεργασία μίας ακολουθίας στο πάνελ Timeline ακόμα και αν έχετε 
τοποθετήσει ένα αρχείο ήχου, ενδέχεται να μην εμφανίζετε η κυματομορφή του. 
 

 
 
Για να την εμφανίσετε, μεταφερθείτε στο πάνω δεξί τμήμα του πάνελ Timeline και 

πατήστε μία φορά στο εικονίδιο . 
 
Αυτόματα θα εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο, μέσα από το οποίο μπορείτε να 
ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται τα clips, μέσα στην ακολουθία.  
 

 
Επιλέγοντας ένα από τα 6 παρακάτω εικονίδια, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο με τον 
οποίο θα εμφανίζεται η κυματομορφή μέσα στην ακολουθία.  
 
 

 
 
Κάντε αλλαγές και παρατηρήστε το αποτέλεσμα, στην ακολουθία.  
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Από το ροοστάτη που υπάρχει ακριβώς κάτω από τα 6 αυτά εικονίδια μπορείτε να 
τροποποιήσετε το μέγεθος εμφάνισης των clips.  
 

 
Τροποποιήστε τη θέση του ροοστάτη, ώστε να εμφανίσετε καθαρά την κυματομορφή 
της ακολουθίας.  
 

 
Παρατηρώντας σωστά την κυματομορφή, εντοπίστε την οριζόντια μπάρα που 
υπάρχει πάνω σε αυτήν. 

 
Επιλέγοντας την, μπορείτε να τη μετακινήσετε, είτε προς τα πάνω και με αυτόν τον 
τρόπο να αυξήσετε την ένταση του ήχου στο κανάλι, αντίθετα αν τη μετακινήσετε 
προς τα κάτω, θα μειώσετε την ένταση του ήχου στο κανάλι. 
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Με επιλεγμένη την κυματομορφή μετακινηθείτε στον επιθεωρητή ιδιοτήτων 
Inspector.  

 
Στο πεδίο Volume μπορείτε να ορίσετε την ένταση του επιλεγμένου clip ήχου.  
 

 
Η συνολική ένταση του ήχου, από όλα τα κανάλια, καλό είναι να μην ξεπερνάει τα -
12dB. 
Έτσι αν στην ακολουθία σας έχετε τοποθετήσει μόνο 1 κανάλι ήχου, ενός κομματιού 
που θα συνοδεύσει τα πλάνα σας, στο πεδίο Volume ορίστε -12dB. 
 

 
Ξεκινώντας την αναπαραγωγή της ακολουθίας, μπορείτε να δείτε στο κάτω δεξί 
τμήμα του Final Cut Pro, όπου εμφανίζεται το σήμα εξόδου του ήχου, ότι η ένταση 
του ήχου καθ’ όλη τη διάρκεια, δε θα ξεπεράσει τα -12dB.  
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Κεφάλαιο 17 
Επεξεργασία ήχου: Fade Audio 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε το 
εφέ Fade, σε ένα clip ήχου, στην αρχή του ή / και στο τέλος του.  
 
Προσθέτοντας το εφέ Fade στην αρχή ενός clip, ο ήχος θα δυναμώσει σιγά σιγά 
σταδιακά, μέχρι να πάρει τη συνολική ένταση του.  
 
Προσθέτοντας το εφέ Fade στο τέλος ενός clip, ο ήχος θα χαμηλώσει σιγά σιγά 
σταδιακά, μέχρι να έρθει σε πλήρη σίγαση. 
 
Επιλέξτε ένα clip ήχου, μεταφερθείτε στην αρχή του και εστιάστε την προβολή σας 
σε αυτό.  
Προσέξτε ότι εκεί, υπάρχει ένα μικρό σύμβολο το οποίο περιέχει ένα θαυμαστικό.  
 

 
 
Επιλέξτε το με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε το προς τα δεξιά. 
 

 
Όταν το μετακινείτε μπορείτε να δείτε το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται.  
 

 
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της ακολουθίας και ακούστε το αποτέλεσμα.  
 
 

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε το εφέ στο τέλος του clip.  
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Κεφάλαιο 18 
Διαχωρισμός ήχου από Clip video 

 
Κάποια στιγμή, σίγουρα θα εισάγετε ένα αρχείο video μέσα στο Final Cut Pro το 
οποίο θα περιέχει ενσωματωμένο ήχο. Για να το επεξεργαστείτε ξεχωριστά, θα 
χρειαστεί να διαχωρίσετε τον ήχο, από το video. 
 
Για να το πετύχετε αυτό, αφού το τοποθετήσετε μέσα στην ακολουθία, επιλέξτε το 
με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και μέσα από τη λίστα, ενεργοποιήστε την επιλογή 
Detach Audio. 

 
Αυτόματα θα πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός και θα μπορείτε να διαχειριστείτε 
ξεχωριστά τον ήχο με το video (π.χ. σε μετακίνηση ή διαγραφή). 
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Κεφάλαιο 19 
Εγγραφή ήχου: Λειτουργεία Voice Over 

 
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργεία Voice Over, μπορείτε να προσθέσετε αφήγηση σε 
μία ακολουθία, χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο και το Final Cut Pro για εγγραφή.  
 
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, μεταφερθείτε στο μενού Window, και από τη λίστα 
ενεργοποιήστε την επιλογή Record Voiceover. 

 
Αυτόματα θα ανοίξει το παράθυρο Record Voiceover. 

 
Για να πετύχετε μία άρτια εγγραφή, καλό θα είναι να έχετε συνδεδεμένο στον 
υπολογιστή σας ένα εξωτερικό μικρόφωνο, Pop filter, καθώς και ακουστικά. 
 
Πατώντας στην επιλογή Advanced, αυτόματα θα εμφανιστούν τα πεδία 
προχωρημένων ρυθμίσεων του παραθύρου. 

 
Στο πεδίο Input μπορείτε να ορίσετε την πηγή, της οποίας θα κάνετε εγγραφή. Εάν 
έχετε τοποθετημένη κάποια κάρτα ήχου στον υπολογιστή σας, θα δείτε τις εισόδους 
της, ώστε να επιλέξτε αυτήν που επιθυμείτε.  
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Όταν το πεδίο Monitor είναι στο On τότε θα ακούτε τον ήχο κατά την εγγραφή του, 
στα ακουστικά σας. 
 

 
Όταν η επιλογή Countdown to record είναι ενεργή, θα μετράει αντίστροφα ο χρόνος, 
μέχρι να ξεκινήσει η εγγραφή σας. 
 

 
Πατώντας το κόκκινο κουμπί, θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία της εγγραφής.  
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Κεφάλαιο 20 
Τοποθέτηση Keyframes 

 
Χρησιμοποιώντας τα καρέ κλειδιά μπορείτε να εφαρμόσετε μία μεταβολή, ένα εφέ ή 
μια λειτουργεία που θα βρείτε στον επιθεωρητή ιδιοτήτων, μεταβάλλοντας τις 
ιδιότητες τους, κατά το πέρασμα του χρόνου.  
 
Στο παράδειγμα που ακολουθεί, θα δείτε τη διαδικασία τοποθέτησης Keyframes, σε 
ένα clip ήχου, προσαρμόζοντας την ένταση του, σε διαφορετικές στάθμες κατά τη 
διάρκεια του χρόνου.  
 
Η αυξομείωση της έντασης σε ένα clip, είναι μία απαραίτητη ενέργεια σε περιπτώσεις 
για παράδειγμα που χρειάζεται να τοποθετήσετε αφήγηση, η συνέντευξη, 
παράλληλα με ένα μουσικό κομμάτι. Όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή της φωνής του 
αφηγητή, ή ένταση του μουσικού τραγουδιού θα πρέπει να χαμηλώνει και όταν 
ολοκληρώνετε, να δυναμώνει.  
 
Φυσικά με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε Keyframes και σε clip video.  
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και επιλέξτε ένα clip ήχου.  
 

 
Κρατώντας επιλεγμένο το clip ήχου, μεταφερθείτε στον επιθεωρητή Inspector και 
εντοπίστε το πεδίο Volume. 
 

 
Δεξιά από το ροοστάτη μεταβολής του ήχου, θα βρείτε ένα μικρό εικονίδιο σε σχήμα 
ρόμβου. Πατώντας πάνω σε αυτό μια φορά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καρέ 
κλειδί Keyframe.  

 
Μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής, στο χρονικό σημείο της ακολουθίας που 
επιθυμείτε να τοποθετήσετε το Keyframe.  
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Στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο δημιουργίας Keyframe. Αυτόματα θα 
τοποθετηθεί ένα καρέ κλειδί στο clip της ακολουθίας.  
 

 
Στο πάνελ Timeline πατήστε μία φορά το δεξί βέλος του πληκτρολογίου, ώστε να 
μετακινήσετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά ένα frame δεξιά.  
Πατώντας στο εικονίδιο δημιουργίας Keyframe, τοποθετήστε ένα ακόμα καρέ κλειδί, 
δεξιά από το προηγούμενο. 
 

 
 
Μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής στο χρονικό σημείο που επιθυμείτε να 
ολοκληρωθεί η αλλαγή μεταβολής της έντασης του ήχου. 
 
Πατώντας στο εικονίδιο δημιουργίας Keyframe, τοποθετήστε ένα ακόμα καρέ κλειδί. 
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Στο πάνελ Timeline πατήστε μία φορά το αριστερό βέλος του πληκτρολογίου ώστε 
να μετακινήσετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά ένα frame αριστερά.  
 
Πατώντας στο εικονίδιο δημιουργίας Keyframe, τοποθετήστε ένα ακόμα καρέ κλειδί, 
αριστερά από το προηγούμενο. 
 

 
Στο πάνελ Timeline, επιλέξτε το τμήμα του clip ανάμεσα από τα δύο εσωτερικά καρέ 
κλειδιά και μετακινήστε το προς τα κάτω, για να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου, 
στο χρονικό σημείο αυτό. 
 
 

 
 
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της ακολουθίας και ακούστε το αποτέλεσμα 
αυξομείωσης, της έντασης του ήχου.  
 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του ήχου. 
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Κεφάλαιο 21 
Απενεργοποίηση clip  

 
Κάποιες φορές κατά την εργασίας σας σε μία ακολουθία, θα χρειαστεί να 
απενεργοποιήσετε ένα clip video ή / και ήχου. Η απενεργοποίηση αυτή μπορεί να 
είναι μόνιμη ή προσωρινή.  
 
Κατά την απενεργοποίηση του, το clip θα παραμείνει στην ακολουθία, αλλά δε θα 
εμφανίζεται στο πάνελ Preview κατά την αναπαραγωγή της και φυσικά δε θα 
υπάρχει μέσα στην τελική εξαγωγή του Project σας. 
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και επιλέξτε το clip της ακολουθίας που 
επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε, με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. 
 

 
Από τη λίστα που εμφανίζετε ενεργοποιήστε την επιλογή Disable.  

 

 
Ξεκινώντας την αναπαραγωγή της ακολουθίας, μπορείτε να δείτε ότι το clip έχει 
απενεργοποιηθεί. 
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Για να ενεργοποιήσετε ξανά το απενεργοποιημένο clip, επιλέξτε το με το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού και από τη λίστα ενεργοποιήστε την εντολή Enable. 
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Κεφάλαιο 22 
Τοποθέτηση μεταβάσεων Transitions 

 
Αφού τοποθετήσατε τα clips, τα οποία συνδέουν την ακολουθία σας, μπορείτε να 
τοποθετήσετε ανάμεσα από αυτά εφέ μεταβάσεων ώστε η μετάβαση από το ένα clip 
στο επόμενο, να μην είναι απότομη.  
 
Η βασική αρχή του μοντάζ είναι η ταινία να έχει λογικό ειρμό (η πλοκή της να έχει 
λογική) και τα κοψίματα (cuts) δεν πρέπει σχεδόν ποτέ να τραβούν την προσοχή.  
 
Για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη με τα εφέ των μεταβάσεων, μεταφερθείτε στο πάνω 
δεξί τμήμα του πάνελ Timeline και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο Show or hide 

Transitions Browser . 
 
Αυτόματα στο κάτω δεξί τμήμα του παραθύρου, θα ανοίξει η βιβλιοθήκη 
μεταβάσεων του Final Cut Pro.  
 

 
Τα βασικότερα εφέ μεταβάσεων βρίσκονται στην ομάδα Dissolves. 
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Μπορείτε να τοποθετήσετε μία μετάβαση στην αρχή ενός clip, στο τέλος του ή 
ανάμεσα από δύο clips.  
 
Επιλέξτε για παράδειγμα τo εφέ μετάβασης Cross Dissolve και σύροντας σταθερά το 
ποντίκι σας, τοποθετήστε το ανάμεσα από δύο clips. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της 
ακολουθίας και παρατηρήστε το αποτέλεσμα της μετάβασης. 
 

 
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να τοποθετήσετε ένα εφέ μετάβασης στην αρχή, ή στο 
τέλος ενός clip της ακολουθίας σας. 
 
Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το εφέ Fade To Color μπορείτε να κλείσετε μία 
σκηνή, εμφανίζοντας αργά ένα χρώμα (π.χ. το μαύρο, ώστε να ξεκινήσουν οι τίτλοι 
τέλους).  

 
Κάντε δοκιμές εφαρμόζοντας τις μεταβάσεις που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη 
και επιλέξετε αυτές που επιθυμείτε.  
 

 
 
Τοποθετώντας μία μετάβαση, σίγουρα θα χρειαστεί να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια 
της.  
Για να το πετύχετε αυτό επιλέξτε την από τα άκρα της, με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και σύροντας σταθερά το ποντίκι σας, τροποποιήστε τη διάρκεια της.  
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Τέλος για να τροποποιήσετε αναλυτικά της ιδιότητες μίας μετάβασης, θα χρειαστεί 
να την επιλέξετε και στη συνέχεια να μεταβείτε στον επιθεωρητή ιδιοτήτων 
Inspector. 
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Κεφάλαιο 23 
Τοποθέτηση τίτλων και γεννητριών 

 
Στις περισσότερες ακολουθίες που θα δημιουργήσετε, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε 
κάποιον τίτλο.  
 
Τίτλους μπορείτε να προσθέσετε με διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας 
διαφορετικά πρότυπα τίτλων και γεννητριών που σας παρέχει το Final Cut Pro. 
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Browser, και επιλέξτε το τρίτο εικονίδιο που υπάρχει πάνω 

δεξιά , ώστε να μεταφερθείτε στη βιβλιοθήκη των τίτλων καθώς και των 
γεννητριών. 
 

 
 
To Final Cut Pro, με την εγκατάσταση του περιέχει αρκετά πρότυπα τίτλων, αν όμως 
επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε επιπλέων τίτλους που μπορείτε να βρείτε στο 
Internet ή που μπορείτε να αγοράσετε.  
 
Μεταφερθείτε στην κατηγορία Lower Thirds, επιλέξτε τον τίτλο Basic Lower Thirds 
και σύροντας σταθερά το ποντίκι σας, τοποθετήστε τον μέσα στην ακολουθίας σας, 
σε ένα επίπεδο πιο ψηλά από το επίπεδο που περιλαμβάνει τα clips videos. 
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Στη συνέχεια τοποθετήστε την κεφαλή αναπαραγωγής της ακολουθίας, πάνω σε ένα 
σημείο του τίτλου.  
 

 
Για να μετακινήσετε τα πλαίσια κειμένων των τίτλων, μπορείτε να μεταφερθείτε στο 
πάνελ Preview, να τα επιλέξετε με το ποντίκι σας και να τα τοποθετήσετε στο σημείο 
που επιθυμείτε.  
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Επιλέγοντας κάθε πλαίσιο κειμένου ξεχωριστά, με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο που επιθυμείτε.  
 

 
 
Αν θέλετε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά του τίτλου (π.χ. μέγεθος, 
γραμματοσειρά, στοίχιση, κ.α.), θα πρέπει να μετακινηθείτε στον επιθεωρητή 
ιδιοτήτων.  
 

 
 
Οι γεννήτριες είναι ένα συνδυασμός ακίνητων ή κινούμενων εικόνων, που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε σε ένα σημείο της ακολουθίας, όπου δεν υπάρχει κάποιο πλάνο. 
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Στην ουσία είναι κάποια clips με εφέ, στα οποία μπορείτε να δώσετε τη διάρκεια που 
επιθυμείτε στην ακολουθίας σας και να τοποθετήσετε από πάνω έναν ή 
περισσότερους τίτλους. 
 
Μεταφερθείτε στη βιβλιοθήκη με τις γεννήτριες Generators, που υπάρχουν στο 
πάνω δεξί τμήμα του παραθύρου του Final Cut Pro.  
 

 
Επιλέξτε μία από τις γεννήτριες και σύροντας σταθερά το ποντίκι σας, τοποθετήστε 
την σε ένα σημείο της ακολουθίας. 
 
Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μπορείτε να τριμάρετε το clip της γεννήτριας, 
ορίζοντας τη διάρκεια που επιθυμείτε να έχει. 
 

 
 
Ακριβώς από πάνω μετά, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν από τους τίτλους της 
βιβλιοθήκης, που έχουν μαύρο φόντο.  
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Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της ακολουθίας και παρατηρήστε στο πάνελ Preview το 
αποτέλεσμα.  
Η γεννήτρια χρησιμοποιείτε σαν φόντο για τον τίτλο σας.  
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Κεφάλαιο 24 
Background Rendering 

 
Η απόδοση σε πραγματικό χρόνο Background Rendering, είναι η διαδικασία 
δημιουργίας προσωρινών αρχείων αναπαραγωγής video και ήχου, για τμήματα του 
έργου σας, τα οποία το Final Cut Pro, δεν μπορεί να αναπαράγει σε πραγματικό 
χρόνο.  
Όταν προσθέτετε εφέ, μεταβάσεις, γεννήτριες, τίτλους και άλλα στοιχεία που 
απαιτούν απόδοση για αναπαραγωγή σε υψηλή ποιότητα, εμφανίζεται η ένδειξη 
εμφάνισης της διαδικασίας, κάτω από το χάρακα στο πάνω μέρος της χρονικής 
γραμμής.  
 

 
Άρα όταν το Final Cut Pro ξεκινάει τη διαδικασία παραγωγής του Render, κάτω από 
το χάρακα στο πάνελ Timeline, εμφανίζονται τελείες που δείχνουν τα τμήματα στα 
οποία απαιτείτε να γίνει Render. Εδώ μπορείτε να δείτε τη ροή του. 
 
Το Render της ακολουθίας ξεκινάει όταν δεν μετακινείτε τον κέρσορα του ποντικιού, 
κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Όταν δηλαδή βολεύει το λογισμικό σε 
συνδυασμό με τον υπολογιστή σας να αποδώσει. 
 
Για να ορίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο θα ξεκινήσει ο υπολογιστής σας να 
αποδείξει το Render αφού μείνει ακίνητο το ποντίκι σας, μεταφερθείτε στο μενού 
του Final Cut Pro και πατήστε στην επιλογή Final Cut Pro. 
 
Από τη λίστα επιλέξτε την επιλογή Preferences.  
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Αυτόματα θα ανοίξει το παράθυρο Playback.  
 

 
 
Όταν το πεδίο Background render είναι ενεργό, τότε πραγματοποιείτε η απόδοση σε 
πραγματικό χρόνο.  
 
Στο πεδίο Start after μπορείτε να ορίσετε το χρόνο, μετά από τον οποίο θα ξεκινήσει 
ο υπολογιστής σας να αποδείξει το Render. 
 

 
Ο χρόνος περάτωσης του Render αλλάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό ανάλογα με το 
αν επεξεργάζεστε τα αρχεία στον εσωτερικό δίσκο του υπολογιστή ή σε κάποιον 
εξωτερικό. Όταν η επεξεργασία γίνεται με τα αρχεία τοποθετημένα στον εσωτερικό 
δίσκο του υπολογιστή, η διαδικασία παραγωγής του Render είναι πολύ πιο γρήγορη.  
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Κεφάλαιο 25 
Επεξεργασία κειμένου τίτλων 

 
Όταν τοποθετείτε ένας τίτλο σε μία ακολουθία, σίγουρα θα χρειαστεί να 
επεξεργαστείτε τα χαρακτηριστικά του. 
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Browser και επιλέξτε το τρίτο εικονίδιο που υπάρχει πάνω 

αριστερά , ώστε να μεταφερθείτε στη βιβλιοθήκη των τίτλων, καθώς και των 
γεννητριών. 
 

 
Μεταφερθείτε στην κατηγορία Build In/Out, επιλέξτε τον τίτλο Fade και σύροντας 
σταθερά το ποντίκι σας, τοποθετήστε τον μέσα στην ακολουθίας σας, σε ένα επίπεδο 
πιο ψηλά από το επίπεδο που περιλαμβάνει τα clips videos. 
 

 
Επιλέξτε τον τίτλο και στη συνέχεια μεταφερθείτε στον επιθεωρητή ιδιοτήτων 
Inspector. 
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Στον επιθεωρητή ιδιοτήτων, μεταφερθείτε στην πρώτη καρτέλα, πατώντας στο 

εικονίδιο . Εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά του τίτλου. 
 

 
 
Αποεπιλέγοντας το πεδίο Build in, καταργείτε το εφέ εισόδου Fade In στον τίτλο. 
 

 
 
 
 



Οδηγός για το Final Cut Pro  Φωτόπουλος Σπύρος 

71 
 

Αποεπιλέγοντας το πεδίο Build Out, καταργείτε το εφέ εξόδου Fade Out στον τίτλο. 
 

 
Μέσω του πεδίου In Direction, μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση εισαγωγής του 
τίτλου.  

 
Σε όλα τα πεδία αυτά μπορείτε να εφαρμόσετε και να δημιουργήσετε Kayframe.  
 
Μεταφερθείτε στη δεύτερη καρτέλα του επιθεωρητή ιδιοτήτων, πατώντας στο 

εικονίδιο . Εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε και να μορφοποιήσετε το κείμενο 
που θα υπάρχει στον τίτλο, καθώς και τη θέση του.  
 

 
Στο πεδίο Text μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο του τίτλου σας. 
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Στο πεδίο Font, μπορείτε να επιλέξετε τη γραμματοσειρά που θα έχει ο τίτλος. 
 

 
 
Μέσω του πεδίου Alignment μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο στοίχισης του κειμένου 
σας.  
 

 
Ακριβώς από κάτω θα βρείτε και άλλα πεδία μορφοποίησης κειμένου, τα οποία 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία του κειμένου σας.  
 
Στο ομάδα ρυθμίσεων Position, μπορείτε να ορίσετε τη θέση του τίτλου, ως προς τον 
άξονα X, Y και Z. Το πεδίο Z θα δουλέψει μόνο αν ο τίτλος που θα χρησιμοποιήσετε 
είναι τρισδιάστατος. 

 
Στην ομάδα ρυθμίσεων Rotation, μπορείτε να περιστρέψετε τον τίτλο ως προς τους 
άξονες X, Y και Z. 

 
Στην ομάδα ρυθμίσεων Scale, μπορείτε να κλιμακώσετε το μέγεθος του τίτλου, ως 
προς τους άξονες X, Y και Z. 
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Ενεργοποιώντας το πεδίο 3D Text, το κείμενο αποκτά μία τρισδιάστατη υφή.  
 
Μέσα από τα πεδία, τα οποία περιλαμβάνονται, μπορείτε να αλλάξετε το στυλ 
φωτισμού, την ένταση, το περιβάλλον και το υλικό που θα τοποθετηθεί.  
 

 
Ενεργοποιώντας το πεδίο Outline, μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση του 
περιγράμματος στον τίτλο. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι καλό να υπάρχει ένα  περίγραμμα, καθώς θα 
διευκολύνει οπτικά τον θεατή. 
 

 
Ενεργοποιώντας το πεδίο Drop Shadow, μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση σκιάς 
στον τίτλο σας. 
 
Μέσω των πεδίων της ομάδας, μπορείτε να τροποποιήσετε την εμφάνιση του τίτλου. 
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Σε κάποιες περιπτώσεις για την τροποποίηση ενός τίτλου, μπορείτε να τον επιλέξετε 
κατευθείαν στο πάνελ Preview.  
 
Για παράδειγμα επιλέγοντας έναν τίτλο με διπλό αριστερό πάτημα του ποντικιού, στο 
πάνελ Preview, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο που επιθυμείτε. 
 
Επίσης μπορείτε να τον επιλέξετε, με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και να τον 
τοποθετήσετε στο σημείο που επιθυμείτε.  
 

 
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι αν δημιουργήσετε έναν τίτλο, με τα χαρακτηριστικά 
που επιθυμείτε, μπορείτε να τον αντιγράψετε μέσα στην ακολουθία και να 
προσθέσετε ένα διαφορετικό κείμενο σε αυτόν.  
 
Για να τον αντιγράψετε, επιλέξτε τον με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 
πατώντας σταθερά το πλήκτρο option του πληκτρολογίου, σύροντας τον, 
τοποθετήστε τον, στο χρονικό σημείο της ακολουθίας που επιθυμείτε.  
 

 
  



Οδηγός για το Final Cut Pro  Φωτόπουλος Σπύρος 

75 
 

Κεφάλαιο 26 
Τοποθέτηση εφέ 

 
Τοποθετώντας εφέ στα clips της ακολουθίας σας, μπορείτε να δώσετε έναν όμορφο 
τόνο σε αυτήν, αλλάζοντας την αισθητικά αρκετά σε σχέση με αυτό που σας έδινε το 
πηγαίο υλικό σας. 
Για να μεταφερθείτε στη βιβλιοθήκη των εφέ, μεταφερθείτε πάνω αριστερά από το 

πάνελ Timeline και επιλέξτε το εικονίδιο . 
 
 
 

 
 
Αυτόματα θα ανοίξει η βιβλιοθήκη με τα εφέ, που περιλαμβάνει το Final Cut Pro.  
 

 
Εντοπίστε το εφέ που επιθυμείτε να τοποθετήσετε στο clip σας και μετακινώντας 
σταθερά το ποντίκι σας πάνω σε αυτό, δείτε την προεπισκόπηση του, στο πάνελ 
Preview. 

 
Για να τοποθετήσετε ένα εφέ πάνω σε ένα clip, επιλέξτε το, με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού και σύροντας σταθερά το ποντίκι σας, τοποθετήστε το πάνω σε αυτό. 
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Στο πάνελ Preview μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα που δίνει το εφέ στο clip σας. 

 
Για να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά του εφέ, επιλέξτε το clip στο οποίο το 
τοποθετήσατε και μεταφερθείτε στο πάνελ του επιθεωρητή ιδιοτήτων Inspector.  
 
Εδώ θα δείτε όλα τα εφέ, τα οποία έχετε τοποθετήσει στο clip. Για κάθε εφέ που, 
τοποθετείτε στο clip θα δημιουργείτε μία νέα καρτέλα.  

 
Για να απενεργοποιήσετε ένα εφέ το οποίο είναι τοποθετημένο στο clip, αποεπιλέξτε 
το, από το πλαίσιο που υπάρχει αριστερά από τον τίτλο του.  
 

 
 
Για να το διαγράψετε, επιλέξτε την καρτέλα του και πατήστε το πλήκτρο Delete του 
πληκτρολογίου. 
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Κεφάλαιο 27 
Color Correction 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία σύντομη αναφορά, στα εφέ που παρέχει το Final Cut 
Pro για τη διαδικασία του Color Correction.  
 
Δε θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την εφαρμογή του, μόνο 
πως μπορείτε να εμφανίσετε τα πάνελ, τα οποία θα χρειαστούν για τη ροή εργασίας 
σας. 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και επιλέξτε το clip της ακολουθίας που 
επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. 
 

 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Preview και πατήστε στο βέλος που υπάρχει δεξιά από το 

εικονίδιο , το οποίο βρίσκεται κάτω από την οθόνη προεπισκόπησης. 
 
 

 
Ενεργοποιώντας την επιλογή Balance Color, το Final Cup Pro θα προσπαθήσει να 
διορθώσει αυτόματα τα χρώματα του επιλεγμένου clip.  
 

 
Ενεργοποιώντας την επιλογή Mach Color, μπορείτε να αντιγράψετε τα χρώματα από 
ένα clip σε ένα άλλο, ώστε να έχουν περίπου το ίδιο χρωματικό ύφος.  
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Η λειτουργεία αυτή ενδεχομένως σας βολέψει, στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε 
πλάνα από διαφορετικές κάμερες. 

 
Για να την εφαρμόσετε, αρχικά επιλέξτε το clip στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε το 
χρωματικό ύφος, κάποιου άλλου clip.  
 

 
Στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή Mach Color. 
 

 
Αμέσως μετά επιλέξτε το clip από το οποίο επιθυμείτε να αντιγράψετε το χρωματικό 
ύφος, με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.  
 
Στο κάτω μέρος του πάνελ Preview, επιλέξτε την εντολή Apply Match, ώστε να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία.  
 

 
Ενεργοποιώντας την τρίτη επιλογή Show Color Inspector, αυτόματα θα ανοίξει η 
δεύτερη καρτέλα του επιθεωρητή ιδιοτήτων Inspector.  
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Εδώ υπάρχουν όλα τα εργαλεία, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη 
χρωματική επεξεργασία των clips της ακολουθία σας. 
 

 
Πατώντας στο βέλος που υπάρχει δεξιά από την επιλογή No Corrections, μπορείτε να 
εμφανίσετε τη λίστα με τα εργαλεία που παρέχει το Final Cut Pro για τη χρωματική 
επεξεργασία.  
 
 

 
 

Μεγάλη προσοχή, όταν επεξεργάζεστε τα χρώματα των clips σας, ο Mac σας να μην 
βρίσκεται σε λειτουργεία Night Mode, γιατί τα χρώματα της οθόνης θα εμφανίζονται 
θερμά και όλη η επεξεργασία που θα κάνετε, θα πάει χαμένη.  
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Κεφάλαιο 28 
Αντιγραφή εφέ 

 
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση μίας σειράς από εφέ σε ένα clip, ίσως χρειαστεί να 
τα τοποθετήσετε σε κάποια από τα υπόλοιπα clips της ακολουθίας.  
 
Το Final Cut Pro επιτρέπει να αντιγράψετε μία σειρά από εφέ τα οποία έχετε 
τοποθετήσει σε ένα clip, σε όλα ή σε κάποια από τα υπόλοιπα clips της ακολουθίας.  
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και επιλέξτε το clip του οποίου επιθυμείτε να 
αντιγράψετε τα εφέ.  
 

 
Πατήστε το συνδυασμό των πλήκτρων command & C για να πραγματοποιήσετε την 
αντιγραφή.  
 
Στη συνέχεια επιλέξτε το clip στο οποίο επιθυμείτε να τα επικολλήσετε. Για να 
επικολλήσετε όλα τα εφέ που υπάρχουν στο clip, από το οποίο έγινε η αντιγραφή 
πατήστε το συνδυασμό των πλήκτρων command & option & V. 
 
Αν θέλετε να ορίσετε εσείς πια από τα εφέ θα επικολληθούν, πατήστε το συνδυασμό 
των πλήκτρων Command & shift & V.  
 
Αυτόματα θα ανοίξει το παράθυρο Paste Attributes. Αφού επιλέξετε τα εφέ τα οποία 
επιθυμείτε να αντιγραφούν από τη λίστα, πατήστε στο εικονίδιο της εντολής Paste. 
 

 



Οδηγός για το Final Cut Pro  Φωτόπουλος Σπύρος 

81 
 

Κεφάλαιο 29 
Δημιουργία Effects Presets 

 
Τοποθετώντας μία σειρά από εφέ πάνω σε ένα clip, μπορείτε να δώσετε ένα 
διαφορετικό ύφος στην ακολουθία σας.  
 
Για το λόγο αυτό το Final Cut Pro, σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις λειτουργείες 
και τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει σε μία σειρά από εφέ στο clip, δημιουργώντας 
πρότυπα Presets, τα οποία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε ανά πάσα στιγμή σε ένα 
έργο σας. 
Για να δημιουργήσετε ένα Preset, μεταφερθείτε στον επιθεωρητή ιδιοτήτων 
Inspector και ενεργοποιήστε την επιλογή Save Effects Preset.  
 

 
Αυτόματα θα ανοίξει το παράθυρο Save Video Effects Preset. Στο πεδίο Name 
μπορείτε να ορίσετε το όνομα για το Preset, ενώ στο πεδίο Category μπορείτε να 
επιλέξετε την κατηγορία εφέ στην οποία θα τοποθετηθεί. 

 
Αφού επιλέξετε τα εφέ που θέλετε να αποθηκευτούν στο Preset, πατήστε στην 
επιλογή Save. 
Το Preset το οποίο δημιουργήσατε, μπορείτε να το βρείτε στη συνέχεια στην 
κατηγορία με τα εφέ που επιλέξατε, κατά την αποθήκευση και να το τοποθετήσετε 
σε όποιο clip επιθυμείτε.  
 
  



Οδηγός για το Final Cut Pro  Φωτόπουλος Σπύρος 

82 
 

Κεφάλαιο 30 
Αλλαγή ταχύτητας σε clip 

 
Σε αρκετές ακολουθίες θα χρειαστεί να τροποποιήσετε την ταχύτητα ενός clip για να 
δημιουργήσετε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από το αρχικό ή για να χωρέσετε μία 
λήψη σε ένα τμήμα της ακολουθίας, συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας.  
 
Μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα slow motion επιβραδύνοντας την κίνηση 
ενός clip ή να το κάνετε να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, δημιουργώντας μία 
γρήγορη λήψη. 
 
Μεταφερθείτε στο πάνελ Timeline και επιλέξτε ένα clip της ακολουθίας. 
 

 
Στο τμήμα το οποίο υπάρχει κάτω από τις οθόνες του πάνελ Preview, πατήστε στο 

εικονίδιο  ώστε να εμφανίσετε τη λίστα με τις επιλογές.  

 
Αν μεταφερθείτε στην επιλογή Slow, υπάρχουν επιλογές επιβράδυνσης της 
ταχύτητας του clip. 
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Αν μεταφερθείτε στην επιλογή Fast, υπάρχουν επιλογές επιτάχυνσης της ταχύτητας 
του clip. 
 

 
Για να ορίσετε δική σας επιλογή αλλαγής ταχύτητας, ενεργοποιήστε την εντολή 
Custom. 

 
Αυτόματα πάνω στο clip που έχετε επιλεγμένο θα εμφανιστεί η μπάρα της ταχύτητας.  
 

 
Στο δεξί τμήμα της μπάρας υπάρχει μία κάθετη γραμμή, που αν τη μετακινήσετε, 
τροποποιείτε η ταχύτητα του clip. 
 

 
Μετακινώντας την προς τα αριστερά, η ταχύτητας του clip γίνεται πιο γρήγορη.  
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Μετακινώντας την προς τα δεξιά, η ταχύτητας του clip γίνεται πιο αργή.  

 

 
Για να επαναφέρετε την ταχύτητα του clip στην αρχική του, ενεργοποιήστε την 
επιλογή Normal.  
 

 
 
Αν επιθυμείτε η αναπαραγωγή του clip μέσα στην ακολουθία να γίνεται αντίστροφα, 
από το τέλος προς την αρχή, ενεργοποιήστε την επιλογή Reverse Clip.  
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Κεφάλαιο 31 
Εξαγωγή ακολουθίας 

 
Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία της ακολουθίας σας, θα χρειαστεί να την εξάγετε, 
για να πάρετε το τελικό σας έργο σε ένα αρχείο video και ήχου.  
 
Μεταφερθείτε στο μενού File και στην επιλογή Share. Στη λίστα που εμφανίζετε 
μπορείτε να δείτε τις επιλογές που σας παρέχει το Final Cut Pro, για την εξαγωγή του 
έργου σας. 
 

 
Για να πάρετε ένα αντίγραφο υψηλότερης ανάλυσης, ενεργοποιήστε την επιλογή 
Master File.   
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Αυτόματα θα ανοίξει το παράθυρο Export File. 
 

 
Μεταφερθείτε στην καρτέλα Settings. 
 

 
 
Στο πεδίο Format μπορείτε να ορίσετε αν η εξαγωγή θα πραγματοποιηθεί για το 
video και για τον ήχο (ενεργοποιώντας την επιλογή Video and Audio), για το video 
μόνο (ενεργοποιώντας την επιλογή Video Only), ή για τον ήχο μόνο (ενεργοποιώντας 
την επιλογή Audio Only). 
 

 
Στο πεδίο Video Codec, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αρχείου που θα 
δημιουργήσατε.  
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Πατώντας στο εικονίδιο της εντολής Next, συνεχίστε τη διαδικασία.  
 

 
 
Αυτόματα θα ανοίξει το παράθυρο Export File.  
 
Αφού μεταφερθείτε στον φάκελο που επιθυμείτε να εξάγετε το έργο σας, πατήστε 
στο εικονίδιο της εντολής Save για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 
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Σύνδεσμοι που μελετήθηκαν  
 

1. Final Cut Pro X - Full Class with Free PDF Guide: 
 https://youtu.be/rni30Scz3ek 

2. Μοντάζ - Βικιπαίδεια: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE
%B6 

3. Final Cut Pro X: Οδηγός για αρχάριους - ired.gr: 
https://www.ired.gr/blog/item/1243-final-cut-guide.html 

  

https://youtu.be/rni30Scz3ek
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B6
https://www.ired.gr/blog/item/1243-final-cut-guide.html
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