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 درباره دوره
که تازه  یبه دوره نرم افزار داوینچی ریزالو خوش آمدید، سطح این دوره ابتدایی می باشد و برای کاربران

سرفصل های این دوره به صورت  مناسب می باشد.کامال ینچی آغاز کنند با نرم افزار داو را می خواهند کار

زیادی را شامل می شوند. بعد از پایان این دوره شما قادر خواهید موارد  و درطول دوره بیان شده کلی

 یرایش رنگ کنید.بود ویدیو های خود را توسط داوینچی ریزالو ویرایش، تصحیح و و

ه توسط یک گروه در نرم افزار تلگرام صورت می گیرد که بعد از ثبت نام لینک پشتیبانی این دورهمچنین 

 خواهید کرد.  تگروه را دریاف

، این نرم نرم افزار داوینچی ریزالو یک نرم افزار اصالح رنگ و ویرایش ویدیو استالزم به ذکر است 

باشد که به کابر این امکان افزار دارای ویژگی های منحصر به فردی در اصالح رنگ ویرایش ویدیو می 

نرم افزار داوینچی را می توانید از سایت بلک مجیک به صورت  ویراش حرفه ای رنگ ویدیو را می دهد.

 کامال رایگان دانلود و نصب کنید.
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دوره ها سرفصل

 مقدمه

 (Davinci Resolve)درباره داوینچی ریزالو  •

 سازی برای کار با نرم افزارآماده  •
 

 (UI)رابط کاربری 

 آشنایی با رابط کاربری نرم افزار •

 محیط نرم افزارویرایش  •
 

 آغاز یک پروژه

 تنظیمات پروژه •

 وارد کرد فایل ویدیویی •

• Scene Cut Detection 

 Premiere Proتعامل با  •

 

 (Color Correction)اصالح رنگ 

 آشنایی با اصطالحات رنگ و نور •

 تصحیح رنگ مراحل •

• Color Wheels (Primaries Wheels, Primaries Bars) 

• Curves 

• Scopes 

• Nodes 

• Window 

• Qualifier & Key 

• Color Wheels (Log) 

• Tracker 

• Gallery 

• LUTs 

• Keyframes 

• OpenFX 



 

 

 

 نهایی کردن و خروجی گرفتن

• Rendering 

 بایگانی پروژه •

 

 (Edit)ویرایش 

• Timeline 

 ویرایش ویدیو •

• Animation & Effects 

 



 

 

لینک ها
https://www.blackmagicdesign.com 

https://www.blackmagicdesign.com/uk/products/davinciresolve 

http://www.uwl.ac.uk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Color 

http://www.imanvfx.com 
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THANK YOU 
D E S I G N E D  B Y  M O E I N  Z E R A A T I 

 


