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מסחריים שמות
הוצאת שלהם. החברות של רשומים מסחריים שמות הינם בספר המוזכרים והשירותים המוצרים שמות

שמות את ולציין בספר זה המוזכרים המסחריים השמות אודות מידע למסור כמיטב יכולתה עשתה הוד-עמי
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שהיא. אחריות כל מכך משתמעת אין אך שניתן, ככל
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הספר על הקדמה

הוא  בתוכנה. ידיעותיו להרחיב את למי שרוצה וכן למתחילים, צעד מיועד אחר צעד Photoshop
צעד  צעד אחר 17 תרגילים בשיטת בספר שוטפת. בצורה לדעת כדי לעבוד שיש הנושאים את מקיף
הספר את לקרוא ממליצה אני בתוך התרגילים. ההסברים משולבים כאשר והסברים, במסכים מלווים
נושא שאתם יודעים חושבים אתם אם דבר. גם תחסירו כדי שלא התוכנה, של כולל הלימוד מהתחלה,

הבא. לנושא שתעברו עליו לפני שתמשיכו רצוי מסוים,

גדולים, אינם הגרסאות  בין  ההבדלים .CS של שונות בגרסאות ונתפסו בצבע, הודפסו המסכים
על  הסבר יופיע רלוונטי, יהיה זה כאשר CS כלשהי. גרסת שברשותו יתאים לכל מי זה שספר כך

.CS3 מגרסה שנעשו והשיפורים מהשינויים לכמה התייחסות למצוא תוכלו הספר בסוף ההבדלים.

או במחשב, להיראות המסך שלכם צריך להראות לכם כיצד כדי שמופיעים בספר נמצאים המסכים
שתוכלו כדי בספר, שלב ממליצה לבצע כל אני המסך. של לבכם לחלק מסוים תשומת את להפנות כדי

בלימוד. תצליחו יותר טוב וכך נראים הדברים כיצד המסך בצורה טובה על לראות

לב! שימו
במחשבי מיועד לעבודה גם הספר אולם ,PC ממחשב  בספר נתפסו המסכים  
בספר שיופיע פעם בכל גדולים. אינם המחשבים בין ההבדלים מקינטוש.
בכל .Command במקש ישתמשו מקינטוש משתמשי ,(Control) Ctrl המקש

.Option במקש ישתמשו מקינטוש משתמשי ,Alt מקש שיופיע פעם

הדוגמניות! חוק - לב שימו
דוגמניות מתחת  הקובע כי חדש חוק אחד אישרו פה במרץ 2012 חברי הכנסת  
ייעשה בה פרסומת בכל כי וקובע בפרסומות, יופיעו לא מסוים משקל לרף
יופיע פוטושופ, כגון היקפים הצרת לצורך דיגיטליות עריכה בתוכנות שימוש

כך. על המעיד כיתוב

התרגול מסמכי

שלכם.  במחשב Photoshop מותקנת שהתוכנה לוודא עליכם זה ספר בעזרת לתרגל שתוכלו כדי
מהתיקייה באינטרנט, אתרים מקורות: מכמה נלקחו תתרגלו) עליהן (התמונות זה בספר התרגול מסמכי
(המסמכים/ הקבצים כל באתר את ריכזנו לנוחיותכם, ועוד. התוכנה  עם יחד שמותקנת Samples
בסיום להיראות צריכות  שהן  כפי התמונות את וכן  זה, בספר לתרגל תצטרכו  עליהם  התמונות)
את הורידו בלימוד שתמשיכו לפני בדרכים אחרות. לקבצים כיצד להגיע הסבר ראו התרגול. בהמשך

למחשב. המסמכים

התרגול למחשב הורדת מסמכי
מהדורה 3  צעד, אחר Photoshop צעד הספר את מצאו ,www.hod-ami.co.il הוד-עמי לאתר היכנסו
לתיקייה ייפתחו הקבצים ההוראות. אחר עקבו דו-שיח, תיבת תיפתח תרגול. מסמכי  ולחצו על הלינק

זו. תיקייה מתוך אותו פתחו מסוים, מסמך לפתוח תתבקשו כאשר .C:\HodAmiBooks\59457
למחשב אותן שתורידו לאחר באתר הוד-עמי. זה נמצאות בספר מתרגלים שעליהם התמונות כל
כיצד הבא הסבר בעמוד תמצאו נוספות, תמונות על לתרגול בעבודה. תוכלו להתחיל שלכם
להוריד מהם תוכלו מומלצים אתרים ועל התוכנה, עם יחד שמותקנת לתיקיית הדוגמאות להגיע

חינם. תמונות

הקדמה
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בתוכנה שנמצאות דוגמאות

הבאים: השלבים את בצעו בתוכנה, שנמצאות לדוגמאות להיכנס כדי

.Open  File בתפריט בחרו .1

התוכנות. מאוחסנות כלל בדרך בו ,C: בחרו בכונן .2

.Program Files בתיקייה בחרו .3

פוטושופ). התוכנה של (בית Adobe בתיקייה בחרו .4

.Photoshop בתיקייה בחרו .5

Samples (מסך 1). בתיקייה בחרו .6

כל  לא התחלה, בתור ולכן השונים, הנושאים עבור שונות דוגמאות קיימות  Samples בתיקייה
בדוגמאות רק הלימוד לתחילת להשתמש מאוד ממליצה אני לשימוש. מתאימות תהיינה הדוגמאות
ביתר הדוגמאות להשתמש תוכלו בלימוד לאחר שנתקדם רק .Ducky ,Island Girl ,Dune הבאות

הקיימות.

באתרים שנמצאות דוגמאות

קבצים להוריד מומלצים  אתרים שני לתרגול. תמונות להוריד תוכלו מהם רבים  אתרים יש
לצורך (וחינם)  טובה יחסית באיכות 
 www.wallpapersking.com  התרגול:

.www.webshots.com ו-

הרצויה, התמונה את שתמצאו לאחר
להגדיל כדי התמונה  על  ללחוץ יש
תראו כאשר ורק שלה,  התצוגה את
לחיצה העכבר עם לחצו  גדולה אותה
באפשרות ובחרו  התמונה, על   ימנית
זו בצורה רק Save Picture As (מסך 2).

יחסית. תישמר באיכות טובה התמונה

בשלב   .JPEG כקובץ תישמר  התמונה 
הוא   JPEG קובץ התרגול, של התחלתי

אידאלי.

תודות
.Quicksoft בחברת הצוות ושאר גרשנבל להדס תודה

הטכנית. התמיכה רקייה על למרקוס תודה

בך! שיאמין אחד מישהו מספיק לפעמים וייס. ליוסי חמה תודה

2 מסך

1 מסך
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ועוד, פילטר צבע, או גוון  שינוי צביעה, כמו שנבצע, פעולה כל מסוים, אזור  בוחרים אנו כאשר
שנבחר כלומר במקום בחירה, היפוך של אפשרות קיימת אך רצוי. אזור אותו ורק בתוך אך תתבצע
על תתבצע הרצויה והפעולה היפוך בחירה, אזור, נבצע עליו, נבחר תתבצע הרצויה והפעולה אזור
או ,Inverse  Select ב- לבחור יש בחירה היפוך לבצע כדי .(36 (מסך פרט לאזור הנבחר השטח כל

בחרנו. שלא האזור על דווקא פעולה לבצע Shift+Ctrl+I ובכך להקיש

(Lasso Tool) הלאסו כלי
העכבר עם היד לתנועת במקביל יותר מורכבים אזורים לבחור לנו מאפשר ,(37 (מסך זה בחירה  כלי

.(38 (מסך

39 38             מסך 37             מסך מסך

ביניהם לדפדף כדי המגנטי. והלאסו הלאסו הישר הרגיל, הלאסו כלים: שלושה מכיל הלאסו כלי
.(39 (מסך הנוספות האפשרויות שתי עד להופעת לחיצה ממושכת הרגיל הלאסו לחצן על ללחוץ יש
ותרגלנו התנסינו שכבר לאחר רק עליו לעבוד ממליצה ואני לעבודה, יותר קשה קצת הישר הלאסו

מתסכל. די זה אחרת התוכנה, את

לבחור  כדי הרצוי, האזור על העכבר עם לעבור הרגיל יש הלאסו בכלי
שלב בכל אחר בחירה כלי לכל ולעבור זה כלי עם להתחיל ניתן אותו.
מקש Alt לגריעה.  Shift להוספה או על מקש על שתלחצו ובתנאי שהוא,
שנשחרר ברגע בחירה. לגרוע כדי להוסיף או מעגליות בתנועות לעבוד יש
נקודת הסוף, לבין ההתחלה נקודת בין בעכבר, שלה היד מהאחיזה את
שהאזור נרצה אם לכן ישר...), קו עובר נקודות שתי (בין ישר קו ייווצר
או לפחות להתחיל ההתחלה לחזור לנקודת יש את הצורה המבוקשת יקבל

  .(40 (מסך התנועה את אוטומטית תשלים והתוכנה לעברה, להתקדם

יש לעבודה:  יותר קשה   (Polygonal Lasso Tool) הישר הלאסו כלי
כשהעכבר חופשית ביד לעבור בחירה, לשחרר מסוימת, בנקודה ללחוץ
את לסיים כדי על העכבר. אז ללחוץ שוב אחרת, ורק לנקודה לחוץ לא
ללחוץ לחיצה שוב או עליה וללחוץ ההתחלה לחזור לנקודת הבחירה יש
ליצור נצליח לא זאת, נעשה לא אם .(41 שהוא (מסך מקום כפולה בכל
אם לא גם מהקווים המרצדים, להיפטר נצליח ולמעשה לא סגורה, צורה

הכלים. לתיבת נלך

40 מסך

41 מסך
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בחירת האזור לעתים ולכן צבע נצמד לאזורי (Magnetic Lasso Tool) (מסך 42) המגנטי הלאסו כלי
כמו המגנטי, בלאסו .(43 מהרקע (מסך חזק קונטרסט בעלי באזורים במיוחד בזכותו, יותר הרצוי קלה
ההתחלה, הבחירה יש לחזור לנקודת ובסוף הרצוי, לאזור מסביב יש לגרור את העכבר הרגיל, בלאסו

כפולה. לחיצה ללחוץ או

(Magic Wand Tool) הקסם מטה כלי
יש בו לבחור וכדי המהירה, הבחירה בלי בתוך מופיע הכלי
כלי עד להופעת המהירה הבחירה כלי על לחיצה ארוכה ללחוץ
וחשוב קל לשימוש נוח, כלי הוא הקסם כלי מטה הקסם. מטה

גוונים  נבחר הקסם מטה בעזרת כלי באופן ניכר. את הבחירה ומזרז הוא מקל במקרים מסוימים ביותר.
בקלות לבחור ניתן יהיה בהיר, על רקע קונטרסטית או דמות כהה לנו יש כלומר, אם צורות. ולא
כלי עם הדמות על לעבור במקום הדמות, ובכך לבחור את הכהים הגוון אזורי את רבה ובמהירות
כלי שלה, לרקע הדמות בין משמעותיים גוונים הבדלי אין כאשר ודיוק. רבה מיומנות שדורש הלאסו
כלי לבחור בעזרת ולהמשיך הבחירה אתו את להתחיל יהיה וייתכן שכדאי לשימוש יהיה נוח לא זה

כמובן!). Shift-ו) אחר בחירה

תופיע הכלים אוטומטי, בסרגל באופן מטה הקסם, בכלי נבחר כאשר
המילה את נתרגם שלנו, לצורך .(44 (מסך   Tolerance האפשרות
ככל  גוונים.  32 היא התוכנה של המחדל ברירת גוונים.  לכמות
על  שתיבחר הגוונים  כמות כך יותר, נמוך  יהיה  Tolerance-שה
יותר, קטנה תהיה הרצוי, במקום בתמונה, העכבר עם לחיצה ידי
ערך את שנגדיל ככל ולהפך, יותר, קטן יהיה הנבחר האזור  כלומר

הנבחר.  האזור יגדל גם ה-Tolerance, כך

הגוונים  כל  את כלומר  גוונים,   255 עד לבחור ניתן
כולו. המסמך למעשה שזה במסמך, שקיימים

היפוך בחירה, עם ביחד הקסם מטה כלי נשלב את אם
נמלים. עבודת לנו תיחסך רבים, שבמקרים הרי

שבתיקייה   Ducky מסמך היא  מצוינת דוגמה 
בעזרת הברווז, את רק לבחור נרצה אם .Samples
בעזרת נבחר אם אולם רב, זמן ייקח זה הלאסו כלי
לברווז שמסביב  הלבן האזור את הקסם מטה   כלי

 Select ידי בחירה על היפוך נבצע ואחר כך ,(45 (מסך
שצורתו הברווז בחרנו את למעשה בכך ,Inverse 

פעולות. בשתי מורכבת די

הקסם מטה כלי

44 מסך

45 מסך

הבחירה וכלי התוכנה על

42 43מסך מסך
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ברירת הראשונה, שהיא בבחירה אם אחרים. בחירה לכלי ולעבור לדפדף ניתן מטה הקסם, בכלי גם
ה-Tolerance ועל  ערך לשנות את הרצוי, ניתן כל האזור נבחר גוונים), לא 32) המחשב של המחדל
ובהמשך הקסם כלי מטה עם להתחיל מספקת, או ולבחירה לערך הנכון לבסוף וטעייה להגיע ניסוי ידי

הבחירה. לכלי הלאסו ולשפר את לעבור

לעבודה בפוטושופ. אלמלא כלי המפתח שהם מכיוון היטב הבחירה את כלי ולהבין חשוב ללמוד 
כדי רצוי אזור לבחור חשוב בו. דווקא רצויה פעולה ולבצע במדויק אזור לבחור נוכל לא הבחירה,

תמונות ועוד. מספר של משילובים קולאז’ ליצור כדי בהמשך), (הסבר לשכבה להפוך אותו
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1 תרגיל

והחיתוך הבחירה כלי בעזרת תמונה שינוי

ההבדלים: את מצאו

וכל זאת שלה והיכולות העקרונות את ראשונית בתוכנה, תבינו התנסות שתתנסו היא זה מטרת תרגיל
אך קלים, מספר שינויים בה ונבצע מהאינטרנט שהורדתי בתמונה ניעזר לעובי הקורה. להיכנס מבלי
בתרגיל בהם שניעזר הכלים בתוכנה. הטמונות האפשרויות את להמחיש כדי ויזואלית, משמעותיים

רצוי. תמונה גודל לקביעת (Crop Tool) החיתוך וכלי פילטרים יהיו זה

את  ואז פוטושופ תוכנת את פתחו הוד-עמי. מאתר Ang-Brad שהורדתם התמונה את פתחו .1
.Open    File ידי  על התמונה 

 ,C בכונן בחרו להזכירכם,
ואז   HodAmiBooks בתיקייה
הורדו לכאן  ,59457 בתיקייה

מהאתר. התמונות

היד כלי על כפולה לחיצה לחצו .2
,(1.1 (מסך הכלים תיבת שבתחתית
במקסימום תופיע שהתמונה כך
מגדיל לא זה כלי המסך. על תצוגה
אליה מתקרב רק אלא התמונה את
יותר בגודל נוחה ומאפשר עבודה

גדול.

הבחירה והחיתוך כלי בעזרת שינוי תמונה :1 תרגיל

1.1 מסך
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וקיימים) (במידה מיותרים שוליים לבטל כדי .3
(מסך הכלים שבתיבת (Crop) החיתוך בכלי בחרו
ולחצו השחור, התמונה ללא הרקע את הקיפו ,(1.2
כל הרקע — בתוך הריבוע שנוצר לחיצה כפולה
אחרת, בחרתם תמונה אם המיותר ייעלם. השחור
למחוק שתוכלו או רלוונטי, יהיה לא זה סעיף

אחר. מיותר רקע

מיותרים שוליים לחתוך מאפשר (Crop) החיתוך כלי
מיותר מרקע  להיפטר למספריים, בדומה בתמונה 
(נוח במיוחד (כובד) התמונה משקל  את ולהקטין בכך
בלבד, פספורט תמונת רוצים כאשר זה כלי עם לעבוד
זה. כלי בעזרת הרצוי האזור את להקיף יש הגוף). ללא
ייצבע המיותר והאזור הרצוי לאזור מסביב יופיע ריבוע
של  הפינה מ-4 נקודות אחת לגרור כל כהה. ניתן בצבע
לאחר הבחירה. את לשנות כדי שנוצר, המקווקו הריבוע
בתוך כפולה לחיצה ללחוץ  יש הבחירה,  את שתתקנו

.(1.3 הפעולה (מסך את לאשר ובכך האזור הרצוי

של תמונה שינוי רזולוציה
בעזרת נמדדת התמונה איכות וכו’, קילומטר או מטר של מידה ביחידות נמדד שמרחק כמו
תהיה מהאינטרנט שנוריד התמונות לרוב כלל, בדרך לשינוי. ניתנת והרזולוציה רזולוציה,
המידה  יחידת הטלוויזיות. או המחשבים מסכי לרוב בהתאם —  72  DPI של רזולוציה
הפיקסלים/ כמות כלומר ,Dot Per Inch של תיבות ראשי ,DPI היא הרזולוציה למדידת
היא והכוונה ,Picture Element הוא  פיקסל  אחד. פירוש המילה נקודות שישנם באינץ’
תהיה אחד באינץ’ הפיקסלים שכמות ככל התמונה. מורכבת שממנה קטנה הכי ליחידה
שלא נרצה אם ולהפך, בהתאם. יגדל התמונה ומשקל תשתפר התמונה איכות כך יותר, גדולה
לכמות הרזולוציה את נוריד חוקר“), ”שידור בתכנית (כמו אדם של פנים לזהות יהיה ניתן
(מפוקסלת).  מטושטשת תיראה התמונה ואז לאינץ’) פיקסלים  10 (למשל במיוחד קטנה
ברזולוציה פלזמה) הם  ממסכי (חוץ מסכי המחשב והן הטלוויזיה הן מסכי המסכים,  כל
הרזולוציה להעלות את צורך אין המסך, על מופיעה מכיוון שהתמונה ולכן ,72 DPI של
משקל על ישפיע פיקסל נוסף שכל מכיוון ,(72 DPI) מסך רזולוציית של לגודל מעל שלה
,300  DPI לפחות היא דפוס רזולוציית יותר. טוב תיראה לא התמונה וממילא העבודה,
לשפר ניתן אמנם דפוס. לצורך מהאינטרנט שהורדנו בתמונות להשתמש מומלץ לא ולכן
טוב מספיק יהיה לא אף פעם זה הגדלת הרזולוציה, אבל על ידי התמונה איכות את מעט
המצלמות כל במצלמה איכותית. כיום, צילום או (300  DPI) גבוהה באיכות סריקה כמו
תמונות סריקה של או צילום  ומספקים ביותר גבוהה באיכות והסורקים הם הדיגיטליות 

באיכות מעולה!

1.2 מסך

1.3 מסך



Photoshop צעד אחר צעד 38

כלי של ויפהפה קצר  תרגול
מעבר הצבע

או רקע דומה לעבודה  יצירת רקע ”פסיכודלי“
הדפס צבעוני) ועליו משי  ל”באטיק“ (בד

:(2.44 (מסך

פתחו תמונה קיימת כלשהי. .1

.Gradient-ה בכלי בחרו .2

הצבעים, מעבר באפשרויות  בחרו הכלים  בסרגל .3 
Spectrum (מסך 2.45). במעבר

כלומר Normal ובשקיפות 100%, צבע במצב בחרו .4
מלאה. אטימות

.(2.46 (מסך התמונה על קו העבירו .5

Difference (מסך 2.47), לאפשרות צבע במצב עברו .6
ובאורכים שונים מכיוונים קווים הרבה עוד וצרו

.(2.48 התמונה (מסך שונים על

העכבר את  ולהעביר ולהמשיך מעגלי,  למעבר לעבור ניתן  .7
.(2.49 (מסך התמונה על וקטנות במקומות שונים גדולות בתנועות

עליה. רק המעבר את ולבצע מסגרת רק לבחור מלכתחילה ניתן .8
נבצע  מהדופן. כ-2 ס”מ במרחק של הריבוע, ניצור ריבוע בעזרת כלי
ונמתח   Gradient-ה לכלי נחזור  (Inverse    Select) בחירה היפוך
יתבצע לא המעבר נבחר, המסגרת אזור שרק מכיוון הדף. כל על קווים

.(2.50 (מסך התמונה פנים על

2.47 מסך

2.45 מסך

2.44 מסך

2.46 מסך
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וכלי הבחירה הציור כלי ציור בעזרת :2 תרגיל

2.50 מסך

2.48 2.49מסך מסך
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10 תרגיל

שכבות עם ומשחקים חדשים צבע מעברי יצירת
ליצירת אשליה

כיצד נלמד שכבות, עם בעבודה נתקדם זה בתרגיל
חדשים. פילטרים ונכיר משלנו, צבעים מעבר ליצור
המיועד הרגיל  הטקסט בכלי לכתוב נלמד כן,  כמו

.(10.1 (מסך רציף ולטקסט לכתובות

התיקייה  מתוך  Ducky מסמך את פתחו .1
מהתיקייה  או פוטושופ, שבתוכנת  Samples

הוד-עמי. מאתר המסמכים את הורדתם אליה

את שמאל שבצד הכלים תיבת מתוך בחרו .2
(מסך (Magic Wand Tool) הקסם מטה כלי
על האזור ולחצו העבודה, גשו למשטח .(10.2

הלבן.

תכלת אחורי וצבע כחול קדמי צבע בחרו .3
בהיר.         

   Render    Filter בתפריט בחרו .4
רק בפוטושופ  Fibers (אפשרות Fibers תופיע
קודמת,  גרסה  ברשותכם אם לכן ומעלה,   CS

כחול/תכלת בצבעי דוגמה .(Lens Flare ה- כמו אחר פילטר בכל השתמשו
.(10.3 רקע הברווז (מסך תופיע על

10.1 מסך

10.2 מסך

10.4 מסך

10.5 מסך 10.3 מסך

שכבות עם ומשחקים צבע מעברי :10 תרגיל
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באפשרות .Pattern על לחצו ,Use באפשרות שייפתח, בחלון .Fill    Edit בחרו .5 
שונות. דוגמאות עם חלון ייפתח הקטן (מסך 10.4). הימני המשולש Custom Pattern לחצו על
בחרו יופיע. ארוך וחלון ,(10.5 עליו (מסך לחצו נוסף, קטן משולש יופיע אלו מימין לדוגמאות
בחרו אצלכם, מופיעה לא זו ספרייה אם הקודם, לסעיף בדומה Color Paper (מסך 10.6). באפשרות
הימנית באפשרות בחרו .OK על ידי לחיצה על ואשרו מעניינת, לכם שנראית ספרייה אחרת כל
בחרו ,(Opacity) שקיפות של באפשרות ,Fill-חלון ה 10.7). בתחתית (מסך השלישית השורה של

תופיע טקסטורה  הרקע הכחול/תכלת OK. על על לחיצה מהחלון על ידי צאו ב-40% (מסך 10.8).
.(10.9 (מסך בבריכה גלים של

10.8 10.9מסך מסך

10.10 10.11מסך מסך

10.6 מסך

10.7 מסך
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16 תרגיל

(אנימציה) רפאים פסנתר

שכבות, מספר תחילה ניצור נגן. לבד, ללא המנגן פסנתר אנימציה של ליצור כיצד נלמד זה בתרגיל
בדיוק מספר פעמים באותן שכבות להשתמש לפריימים. נוכל יותר מקבילות בשלב מאוחר שתהיינה
תהיה השכבות הכנת עבודת שיחסית, כך צלילים, אותם על לחזור יכולה מסוימת שמנגינה כפי
עבור  שכבות גם להכין יכול לדייק שרוצה (מי עבור 7 הצלילים שונות 7 שכבות ניצור - קלה ממש

אנימציה. על קצת נלמד בתרגיל שנתחיל לפני אך הדייאזים....).

בפוטושופ אנימציה

ומתפתח הולך ,CS3 בגרסה כבר הופיעה שלו הראשונה שהסנונית האנימציה, כלי
ושווה התייחסות. מעניין הרבה יותר וכבר

”ואלס  (דוגמת מורכבת אנימציה ממש לעשות נוכל CS7 כבר שבגרסה משערת אני
למדי, חביבות כי אם פשוטות, אנימציות רק לעשות נוכל זה בשלב אולם בשיר“), עם

.PowerPoint בתוכנת במצגות לשתול אותן או בסרטוני פלאש לשלבן שניתן

בתחתית .Animation    Window בחרו האנימציה פונקציית את לפתוח כדי
.(16.1 (מסך האנימציה פאנל ייפתח המסך

.(16.2 (מסך התזמון וחלון ה”פריימים“ חלון - שונים מצבים בשני מופיע זה פאנל

פעילה הפריימים כשתצוגת לעבוד מומלץ לחיצה. ידי על הפאנלים, שני בין להחליף נוכל ימין בצד
בודדת. תמונה הינה פריים .(16.3 (מסך

16.1 מסך 16.2 מסך

16.3 מסך

(אנימציה) רפאים פסנתר :16 תרגיל
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וכאשר תמונות של מרצף מורכב וידאו סרטון
הסרטון. את נראה במהירות התמונות את נריץ
הינו סטנדרטי סרטון הרצת מהירות קצב
פוטושופ  תוכנת  אולם בשנייה, פריימים   24
במהירות הסרטון את להריץ לנו מאפשרת
יותר, ונראה בהמשך מהירה רצויה, איטית או

כיצד לעשות זאת.

כשפאנל האנימציה, חלון  את נפתח כאשר
של תצוגה למעשה נראה מוצג, הפריימים

באותו שיצרנו  השכבות  כל כולל  - שלנו התמונה 
הראשון הפריים יהיה זה פתוחות). שהן (בתנאי מסמך

שניצור. הסרטון של

על הפאנל,  בתחתית נלחץ נוסף פריים ליצור כדי 
כמו בדיוק  נראה (הוא  הזבל  לפח  שמשמאל הכלי 
מאוד זה לב כי שימו - חדשה!!! ליצירת שכבה הכלי

.(16.4 מבלבל בהתחלה! (מסך

.(16.5 הראשון (מסך לפריים לחלוטין זהה יווצר פריים

אם - החדש בפריים יופיע בשכבות שניצור שינוי כל
התזוזה בשכבה, המופיע האובייקט  את נזיז למשל
פעם כל ליצור כזו נוכל החדש. בצורה בפריים תופיע
השכבה באותה האובייקט מיקום את ולהזיז נוסף פריים

.(16.6 (מסך

הזזת פילטרים, תאורה, כמו שונים שינויים לבצע נוכל
והשינויים פריימים  יותר שניצור ככל וכו‘.  טקסט
תיראה בסופו האנימציה כך מינוריים, יותר ביניהם יהיו

קפיצות. פחות ויהיו וזורמת אמינה יותר דבר של

האנימציה את לראות נוכל הפריים יצירת סיום עם
המופיע המשולש אייקון על ללחוץ יש - שנוצרה

.(16.7 (מסך לפריימים מתחת

ימין, רצוי מצד פריים שבתחתית המשולש לעמוד על נוכל
מהירות מסוים פריים לאותו  לתת נוכל  בו חלון וייפתח
- ללא המופיעות שם השונות באפשרות נבחר הרצה שונה -
 Other לאפשרות  ועד וכו‘,  שניות  2 אחת, שנייה השהיה,
לפריים ירוץ עד (אם נרצה שהסרטון רצוי נרשום זמן שם -

.(16.8 (מסך יעצור) ושם האחרון

16.4 מסך

16.5 מסך

16.7 מסך

16.6 מסך
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17 תרגיל

חכמות) (שכבות קולאז‘ יצירת

להפוך תמונה כיצד נלמד זה בתרגיל 
לסובב איך לבודד שכבות, - לקולאז‘
דבר של ובסופו להדגישן אותן,
מהתמונה יותר מעניין פסיפס ליצור

.(collage.jpg)

שכבות חכמות

 Smart) “חכמה ל”שכבה שכבה להפוך CS3, ניתן מפוטושופ החל התוכנה, של המתקדמות בגרסאות
תיפגם!  לא בה והאיכות שלה השינויים שנבצע כמות הפיקסלים בעת תשמור על היא Object), וכך
עוד כל המקורי, לקובץ ”לינק“ בעצם תכונותיה מכיוון שהיא על תשמור החכמה האובייקט/השכבה
את ברגע שנהפוך רגילה. לשכבה בחזרה אותה הופכים ולא חכמה שמורה כאובייקט/שכבה שהיא

קסם! בה. שנבצע שינוי כל של להיות המצב ההתחלתי תהפוך היא למעשה לחכמה, השכבה

הסופית להחלטה עד וחוזר חלילה, ומשנים, ומקטינים מגדילים כאשר אנו העיצוב, בשלב כלומר,
חופשית בצורה זאת לעשות לא ניתן פיקסלים, מבוססת תוכנה שפוטושופ הינה מכיוון העיצוב, בדבר

הרזולוציה. ועוד את מאבדים עוד אנו השכבה/תמונה את גודל שאנו משנים פעם כל -

איכות ולשמור על חכמה“ זמנית ל”שכבה השכבה את להפוך - ניתן חשש ללא זאת ניתן לעשות כעת
השכבה.

חכמות) (שכבות קולאז‘ יצירת :17 תרגיל
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למעלה, ימין בצד בחלון השכבות. קיימת רצויה על שכבה נעמוד שכבה או ניצור זאת לעשות כדי
.(17.1 Convert to Smart Object (מסך באפשרות השכבות, נבחר בחלון

אחת  בפקודה אותן Shift ולהפוך ידי מקש על אחת בבת שכבות מספר לבחור ניתן לא שימו לב!!
נוכל ולא אחת לשכבה תהפוכנה השכבות כל זאת, נעשה אם קיצור!! דרך אין - חכמות לשכבות

בודדות. כשכבות אותן ולערוך להמשיך

.(17.2 ל”חכמה“ (מסך הפכה שהאובייקט/השכבה כך על המורה סמל יופיע משמאל לשכבה

17.1 מסך

17.2 מסך
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CS6 פוטושופ
אך מינוריים מספר שיפורים נוספו עוד זו, חדשה בגרסה

- חביבים למדי

לעתים  התוכנה - ממשק כל צבע את לשנות אפשרות
יכול זה - יותר כהה בצבע יהיה התוכנה שממשק נוח
זה יכול חשוב אך יותר העבודה עצמה, לעזור במהלך
נבחר לקוח: בפני ההצגה בזמן עבודה בהצגת להדגיש
(v22 (מסך  החלון בתחתית שמופיע  Menus    Edit
של העליון בחלקו .Interface באפשרות נבחר  ושם
 Color -ל מימין צבע 4 ריבועי יופיעו שייפתח, החלון
האפור,  הגוון הימנית ביותר היא Theme כשהאפשרות
את כאמור, לבחור, נוכל עכשיו. עד שהיה הסטנדרטי

.(v23 (מסך הצבע

v22 מסך

v23 מסך

הגרסאות בין ושיפורים שינויים  נספח:
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בעזרת כלי זה, שמשוכלל ,(v24 מסך) Content-Aware Move Tool - הכלים לתיבת כלי חדש התווסף
לבחור אזור רצוי על נוכל מעט יותר מכלי החותמת,
ההקפה אזור בתוך לעמוד הכלי, בעזרת הקפתו ידי
את שנשחרר חדש. ברגע האזור למיקום את ולגרור
בתמונה, יישתל והוא ייעלם הבחירה אזור העכבר,
יטשטשו אוטומטית הבחירה גבולות שכבות. ללא
תהיה לא יחסי, שבאופן כך הרקע בתוך וייטמעו
את האזור (להטמיע קודם שעשינו את העבודה לנו
אינטגרלי מהתמונה). כחלק כך שייראה המשוכפל

יצאו לא והם המעברים את רואים זאת בכל אם
- מעט אותם לשפר ניתן וחלקה, מושלמת בצורה
 Medium  Adaptation ב- העליון בתפריט נבחר
כלל בדרך מתאימה. אפשרות ונבחר (v25 (מסך
גם  אך למדי טובה תוצאה Medium תתן אפשרות

וטוב. הדרגתי מעבר תיצור Loose אפשרות

החותמת בכלי להיעזר ניתן יספק, לא עדיין זה אם
כך המעברים את ולהשלים לתקן כדי מכן, לאחר

מושלמים. ייראו שאכן

v24 מסך

v25 מסך
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