
 

 :بصن یامنھار
  .دینک جراخ هدرشف تلاح زا ار نآ 3D LUTs  لیاف ندرک دولناد زا دعب -١
  :تسھ ١٠ زودنیو متسیس دینکیم هدافتسا ھک یمتسیس رگا،هدرشف تلاح زا ندرک جراخ یارب
 یھشوپ رد هریخذ دصق رگا،هدرک باختنا ار "…Extract All" یھنیزگ ونم زا و هدرک کیلک تسار هدرشف لیاف یور
 رب ندرک کیلک زا دعب .دینک باختنا ار دوخ هاوخلد هریخذ لحم و هدرک کیلک "…Browse" یھنیزگ رب دیراد ار رگید
 .دوشیم جراخ هدرشف تلاح زا لیاف ، "Extract" یھنیزگ یور
 
  :تسھ Mac متسیس دینکیم هدافتسا ھک یمتسیس رگا
 ،ھشوپ یاوتحم ندید یارب .دوش زاب ات هدرک کیلک رابود هدرشف یھشوپ یور رب
 .دینک هدھاشم ار ھشوپ یاوتحم دیناوتیم  Command+Y ندرشف و اھلیاف ندرک باختنا اب
 باختنا ار unzip your files to this Mac ی ھنیزگ ،هدش زاب یونم زا ،هدرک کیلک Unzip ی ھنیزگ یور رب سپس
  .دینک باختنا ار اھلیاف یریگرارق لحم دیناوتیم ھک دوشیم زاب یاهرجنپ،هدرک
 :دینک هدافتسا دیناوت یم شور ود زا هدرشف تلاح زا ھشوپ ندرک جراخ زا دعب -٢
 
 :لوا شور
 ار color look up تنمساجدا ، adjustment layer تمسق رد هدرک زاب پاشوتوف رازفامرن رد ار اھسکع زا یکی
 یھنیزگ ، اھھنیزگ نایم رد ، هدرک کیلک New fill or adjustment layer یھنیزگ یور رب اھھیال لنپ رد ای هدرک باختنا

Color Lookup 3 یهرجنپ،هدرک باختنا ارD LUT یور رب،دش دھاوخ زاب Load 3D LUT ھک یلیاف و هدرک کیلک 
 .دینک باختنا ار 3D LUTزا یکی و هدرک باختنا دوخ متسیس رد ار تسھ 3D LUTs لماش
 
 :مود شور
 ، هدرک یپک ار ھشوپ لخاد یاھ لیاف مامت ادتبا رد
 : دینک یم هدافتسا ١٠ زودنیو متسیس زا رگا
 ھشوپ دراو سپس ،دینک باختنا ار Adobe ی ھشوپ ،هدرک باختنا ار program Files ی ھشوپ ، هدرک زاب ار  C ی ھشوپ 
 و هدرک باختنا ار 3DLUTs ی ھشوپ تیاھن رد ، هدرک باختنا ار Presets ی ھشوپ و هدش Adobe Photoshop CC ی
 .دینک یراذگ یاج ھشوپ نیا رد ار اھ لیاف مامت
 : دینک یم هدافتسا کم متسیس زا رگا
 باختنا ار preset  ی ھشوپ سپس ، دینک ادیپ ار Adobe photoshop software  لیاف و ھتفر application غارس ھب
 .دینک یراذگ یاج ھشوپ نیا رد ار اھ لیاف یمامت و هدرک زاب ار 3DLUTs ی ھشوپ تیاھن رد و هدرک
 
 پاشوتوف رازفا مرن رگا دینک تقد ( هدرک زاب ار Adobe Photoshop رازفا مرن،ندرک یپک لحارم ندش مامت زا دعب -٣
 ).دینک زاب ار نآ هرابود و دیدنبب ار نآ ھک تسا زاین،تسا هدوب زاب لبق زا امش
 کی ھلحرم نیا رد دیناوت یم امش و دش دھاوخ ھفاضا امش پاشوتوف رازفا مرن ھب 3D LUTs یمامت لحارم نیا زا دعب
 دیناوت یم شور ود زا بسانم 3D LUT ندرک باختنا یارب سپس،هدرک زاب پاشوتوف رازفا مرن رد و هدرک باختنا سکع
 : دینک هدافتسا
 
 :لوا راکھار
 هرجنپ نیا رد هدش زاب 3D LUT یهرجنپ ، هدرک باختنا ار color look up تنمساجدا، adjustment layer تمسق رد
 .دینک باختنا دوخ سکع اب بسانتم ار اھپآ کولرلاک زا یکی دیناوتیم
 
 :مود راکھار
 Color یھنیزگ ، اھھنیزگ نایم رد، هدرک کیلک New fill or adjustment layer یھنیزگ یور رب اھھیال لنپ رد

Lookup 3 یهرجنپ ، هدرک باختنا ارD LUT اب بسانتم ار اھپآ کولرلاک زا یکی دیناوتیم هرجنپ نیا رد هدش زاب 
 .دینک باختنا دوخ سکع
 : هدافتسا لباق یاھرازفا مرن تسیل

Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects 


