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הקדמה

לייטרום היא בראש ובראשונה תוכנת קטלוג. הקטלוג הוא מסד הנתונים בו נשמרת כל העבודה המתבצעת בתוכנה, כולל הגדרות 
הפיתוח, מילות מפתח, דגלולים, אוספים, דירוגים ועוד. עקרונית לא ניתן לפתוח את לייטרום ללא פתיחת הקטלוג ולכן קובץ 

הקטלוג נחשב לקובץ החשוב ביותר בלייטרום ואולי החשוב ביותר במחשב שלך. במאמר זה נסביר בין היתר מה צריך לעשות כדי 
שמסד הנתונים הזה יתפקד כמו שצריך, איך לאתר ולגבות אותו ואיך למנוע את קריסתו.

איתור קובץ הקטלוג

מאחר וקובץ הקטלוג הוא המנוע מאחורי התוכנה מומלץ 
.SSD למקמו בדיסק מהיר, עדיפות לדיסקים במבנה

להגדרת העדפות הקטלוג יש להפעיל את הפקודה . 1
Catalog Settings מתפריט Lightroom )תפריט 

Edit בחלונות(. בלשונית General ניתן למצוא מספר 
פרטים על הקטלוג, למשל שם הקטלוג )A(, התאריך 

בו נוצר )B(, התאריך האחרון בו הוא גובה )C( ומתי 
לאחרונה הקובץ עבר מיטוב, אליו נגיע בהמשך )D(. גודלו 

.)E( של הקטלוג מעיד כמובן על גודלו של מסד הנתונים
בתחתית החלון ניתן לקבוע את תדירות הגיבוי )F(. רגע . 2

לפני שמחליטים על תדירות הגיבוי, צריך לבדוק מהי תדירות 
השימוש בתוכנה ואם ניתן לחיות עם איבוד מידע אחרי כל 
שימוש. אם התשובה שלילית הרי שהאפשרות המתאימה 

 .Once a day, When exiting Lightroom ביותר היא
הקטלוג יגובה אחת ליום בעת היציאה מהתוכנה )מה 

שאומר שיש לצאת מהתוכנה כדי שזה יקרה(.
הבעיה היא שגיבוי הקטלוג אחת ליום עשוי לגזול שטח . 3

אחסון רב בכונן הקשיח, בייחוד אם נפח הקטלוג גדול. 
ברירת המחדל של לייטרום היא אחת לשבוע והיא 

בהחלט סבירה. אך במידה וביצעת ביום נתון כמות גדולה 
של שינויים )עיבודים, שינוי שמות, דגלולים וכד׳( מומלץ 

 חד-פעמית לבחור בהעדפות את האפשרות:

מתי הקטלוג ניזוק?

ביקור בפורומים של צילום ועיבוד תמונה יוצרים רושם מוטעה 
שהקטלוג של לייטרום נוטה לקרוס בתדירות גבוהה, מה 

שסטטיסטית לא נכון. פשוט רוב האנשים פונים לפורומים 
כשצצה להם בעיה או צרה מסוג זה.

אבל מה בעצם גורם לתוכנה לשבש את פעולתו של הקטלוג? 
במרבית המקרים השחתת הקטלוג נובעת מבעיית חומרה 

או בעיה הנגרמת ממערכת ההפעלה. קריסת מחשב מסיבה 
כלשהי, נפילה או עליית מתח, או אף הפסקת חשמל, עלולים 

לחבל ביכולת התוכנה לבצע רישם תקין בקטלוג. בנוסף, 
כשהקטלוג או התמונות שמורות בדיסק חיצוני והקשר אליו 

אבד התוכנה עלולה להגיב באופן בלתי צפוי. כמו כן, מחשבים 
אליהם מחוברים דיסקים חיצוניים המתעוררים מתרדמת, 

עלולים שלא לזהות את הדיסק החיצוני ועקב כך לגרום 
להודעת שגיאה ו/או לקריסת התוכנה. 

‘When Lightroom next exits’. אפשרות זו תפעיל 
את הגיבוי ביציאה הבאה מהתוכנה.

לחיצה על כפתור Show תציג את התיקייה בה שמור . 4
הקטלוג )G(. כברירת מחדל לייטרום שומרת את קובץ 

הקטלוג בתיקיית Pictures, אלא אם כן נבחר לו מיקום 
שונה בעת יצירת הקטלוג או בהעדפות הגיבוי. ניתן לבחור 
לקטלוג מיקום שונה ובלבד שהוא לא ימוקם בכונן ברשת. 
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מה עושים כדי למנוע נזק?

חלק מההמלצות שנספק עשויות להיות ברורות מאליהן, אך 
חלקן קריטיות לעבודה תקינה ועשויות למנוע אסונות.

סגור את התוכנה על בסיס יומיומי. כך תבטיח גיבוי בהתאם . 1
להעדפות התוכנה וכך תמנע השחתת הקטלוג במקרה של 
עלייה, או נפילת מתח, הפסקת חשמל, או ניתוק של הכונן 

בו שמורות התמונות.
שקול שימוש במכשיר אל פסק )UPS( להגנה מפני נפילות . 2

ועליות מתח והפסקות חשמל.
שמור את הקטלוג בדיסק הפנימי של המחשב, אלא אם כן . 3

יש לך סיבה מוצדקת לשמירה בכונן חיצוני )למשל, עבודה 
עם מחשב נייד בעל דיסק בנפח צנוע(.

גיבוי-גיבוי-גיבוי- כל משתמש מכיר את חלון הגיבוי המופיע . 4
בעת יציאה מהתוכנה. הנטייה של לא מעט משתמשים היא 

לדלג על הגיבוי הנוכחי )Skip this time(, אך הניסיון 
מלמד שהרגל זה עשוי למנוע חזרה לעבודה תקינה לאחר 

קריסה של הקטלוג.
בחלון הגיבוי המופיע בעת יציאה מהתוכנה וודא סימון . 5

 האפשרויות לבדיקת שלמות ותקינות הקטלוג
 .)Optimize Catalog( ומיטוב הקטלוג )Test Integrity(

במידה והתוכנה נכשלת באחת מהפעולות זהו סימן 
שהקטלוג אינו תקין.

הימנע מניתוק הכונן החיצוני בו שמורות התמונות או . 6
הקטלוג בעת שהתוכנה פועלת.

אמנם ברירת המחדל של לייטרום היא לשמור את קובצי . 7
גיבוי הקטלוג בתיקייה לצד הקטלוג. אך אין זה אומר שזה 

חכם. ההמלצה שלנו היא לשמור את הגיבויים בדיסק חיצוני, 
כך שאם הדיסק עליו שמור הקטלוג המקורי קרס, מסיבה 

כזאת או אחרת, תוכל לשחזר את הקטלוג מדיסק אחר. 
8 . Dropbox, שקול שמירת גיבוי הקטלוג בכונן רשת דוגמת

Copy ,Google Drive ודומיהם. לשינוי מיקום הגיבוי לחץ 
על כפתור Choose בחלון הגיבוי ובחר בתיקיית כונן הרשת 

השמורה במחשב.

מה עושים כשהקטלוג נפגם?

במידה ולייטרום מודיעה על קטלוג פגום )A( היא גם 
 .)B-Repair Catalog( תציע לנסות ולתקן אותו

במרבית המקרים תיקון זה ייצלח, אך סיכויי ההצלחה 
תלויים באופן בו נפגם הקטלוג. מסיבה זו עלייך להקפיד 

על נוהל גיבוי קבוע. במידה והתוכנה מציגה לאחר 
ניסיון התיקון את ההודעה המצערת על כשלון התיקון

 The Lightroom catalog is corrupt and cannot“(
be repaired”( זה הזמן להשתמש בגיבויים, עליהם 

)נקווה( הקפדת.
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שחזור הקטלוג

לשחזור קטלוג )תקין( מהגיבוי פעל לפי השלבים הבאים:
סגור את לייטרום )Cmd+Q במק, Ctrl+Q בחלונות(.. 1
חפש את גיבויי הקטלוג בדיסק הקשיח. כברירת מחדל הקטלוג . 2

שמור בתיקיית התמונות במחשב )Pictures(. ניתן לאתר 
.lrcat אותו באמצעות הפעלת חיפוש קבצים עם סיומת 

בשלב זה יש ליצור בתיקיית התמונות תיקייה זמנית בשם קטלוג . 3
פגום )או Corrupted Catalog( ולגרור אליו את הקטלוג.

אתר את תיקיית גיבויי הקטלוג, כברירת מחדל תיקיית הגיבוי . 4
ממוקמת לצד הקטלוג, אלא אם הוגדר אחרת.

בתיקיית הגיבוי תמצא רשימת גיבויים. שם הגיבוי נקבע . 5
בהתאם לתאריך בו הוא גובה. העתק את הגיבוי האחרון 

לתיקייה בה היה ממוקם הקטלוג הקודם. בגירסת הענן 
)לייטרום CC( גיבוי הקטלוג דחוס )קובץ Zip(. לחץ עליו 

 לחיצה כפולה לפרישה.
אגב, מומלץ להעתיק את קובץ הגיבוי ולא להזיז אותו ממקומו 

משתי סיבות, הראשונה קשורה למבנה הקבצים במחשב- 
לאחר שאיתרת את קובץ הגיבוי, הממוקם בתת-תיקייה של 
תיקייה מסויימת, קל לאבד את הדרך לתיקייה הראשית בה 

אמור להיות ממוקם הקטלוג. הסיבה שנייה- לא כדאי לעבוד 
ישירות על קובץ הגיבוי האחרון, מאחר ובשלב זה אין בידך 
עדיין קובץ גיבוי נוסף. במידה ומשהו משתבש תוכל תמיד 

מספר המלצות נוספות

מאמר זה נכתב בתקווה שלא תיאלץ לחוות ׳התאוששות מאסון׳, 
אך ביודעין שאסונות מתרחשים בזמן הכי פחות רצוי ולאנשים 

שבאמת לא מגיע להם... עבורם ועבורך אספנו מספר המלצות 
כדי שיסייעו לך לשרוד באירועים כאלה.

הקטלוג הוא רק קובץ אחד ממספר קבצים שראוי לגבות ביניהן:. 1
A .קובץ התצוגות המקדימות
B .קובצי תצוגה מקדימה חכמים
C .)Presets( וערכות הגדרות )Templates( קובצי תבניות
D .תוספים חיוצניים לתוכנה שהתקנת
E . התמונות עצמן... פירוט אודות מיקום כל הקבצים תוכל

לקרוא בפרק המוקדש לגיבוי בספר ״Lightroom- המדריך 
המלא לעיבוד תמונה״ בהוצאת מנטור.

במידה והינך משתמש במחשב מק, שווה בנוסף להשתמש . 2
 Time -באפשרות הגיבוי המובנת במערכת ההפעלה

Machine. לשימוש באפשרות זאת עליך לחבר למחשב 
 )System Preferences( דיסק חיצוני, ובהעדפות המערכת

 ,Time Machine-הזמינות מתפריט התפוח, יש לבחור ב
להפעיל את אפשרות הגיבוי )A( ולבחור בדיסק החיצוני להפעלה 
)B(. יש לוודא שהדיסק בעל נפח מספק לגיבוי כל המחשב(. 

יתרונו של גיבוי זה שהוא עובד ברקע ללא הפעלה ידנית. 
גיבוי בתדירות גבוהה עשוי לנפח את תיקיית הגיבוי ולגרום. 3

לבעיית אחסון, בייחוד אם קובץ הקטלוג בעל נפח גבוה על 
מנת למנוע מצב כזה ניתן לנקוט בשתי גישות, הראשונה 
לכווץ את תיקיות הגיבוי הישנות באמצעות תוכנת דחיסה 
כגון Winzip ,7Zip ו-Winrar בחלונות )במק הדחיסה 
מובנית במערכת ההפעלה ולהפעלת הדחיסה יש ללחוץ 
עם לחצן ימני בעכבר על התיקייה ולהפעיל את הפקודה  

Compress + שם התיקייה(. אגב, הדחיסה מצליחה 
לצמצם את נפח הקובץ עד לעשירית)!( מנפחו המקורי. 
כאמור, גירסת הענן של לייטרום, פוטרת אותנו מצורך זה 
ועושה זאת אוטומטית. הגישה השנייה היא  למחוק מדי 
פעם גיבויים ישנים ולהותיר רק את הגיבויים האחרונים.

לחזור לנקודת ההתחלה )העתקה חוזרת של קובץ הגיבוי(.
כעת, משהעתקת את קובץ הגיבוי למקומו הטבעי לחץ עליו . 6

לחיצה כפולה לפתיחתו ובדוק שהכל נמצא במקומו והכל 
תקין ועובד כרגיל.

במידה והגיבוי שפתחת ישן, סביר שתיאלץ לבצע פעולות . 7
סידור, ניקוי ועדכון. למשל ייבוא מחדש של תמונות שלא 

קיימות בקטלוג, אך נמצאות בכונן הקשיח, עריכת תמונות 
אלו וכדומה. זו סיבה נוספת להקפדה על גיבוי בתדירות 
גבוהה. זו גם הזדמנות לגשת ולבדוק כעת מתי הייתה 

הפעם האחרונה בה גיבית את הקטלוג...
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סדרת הספרים שלנו למקצוענים

Photoshop Cookbook 4
ספר זה מתמקד בעיקר בטכניקות 

מתקדמות לריטוש תמונות, כולל פרק מיוחד 
לחובבי שחזור תמונות ישנות ופגומות.

כל נושא מוסבר באמצעות תרגילים 
בשיטת צעד-אחר-צעד. את השיטות 

המוסברות בספר ניתן ליישם על כל תמונה.

Photoshop Cookbook 3
למעלה משלוש שנים של עבודה 

מאומצת, התגבשו לכדי שני ספרים -
פוטושופ קוקבוק 3 ופוטושופ קוקבוק 4.
ספר זה מתמקד ביסודות שילוב התמונות
הספר וכולל בין היתר פרק מפורט אודות

השיטות להפרדת אובייקט מהרקע )צריבות(.

Photoshop Cookbook 2
כמעט 50 שנות ניסיון מצטבר בעיבוד 
תמונה ובצילום התגבשו לספר אחד. 

מתכונים למתקדמים, למקצוענים ולכל מי 
שלא מסתפק במה שלמד לבד...

ספר זה מיועד בעיקר לצלמים ולמקצועני 
ואוהבי פוטושופ.

תזרים עבודה נכון בפוטושופ	 
סודות הריטוש	 
שיקום ושיחזור של תמונות	 
תיקון חריגת צבע	 
אפקטים מיוחדים על מלל	 
יצירת איור מתמונה	 
צביעה אומנותית	 
שימוש חכם במברשות	 
יצירת טקסטורות ותבניות מיוחדות	 
החלפה מתקדמת של צבע	 
קישורים מיוחדים לייעול העבודה	 
 כל נושא מוסבר באמצעות תרגילים	 

בשיטת צעד-אחר-צעד

תזרים עבודה נכון בפוטושופ	 
יסודות הפוטומונטאז׳	 
ניהול צבע וכיול המערכת	 
הוספת צל לעצמים	 
אפקטים בתאורה	 
יצירת השתקפויות לעצמים	 
התאמת טמפרטורת צבע	 
יחסי גומלין בין עצם, תאורה וחומר	 
יצירת קומפוזיציות מורכבות	 
חידוד והעמקת פרטים	 
צריבה - שיטות להפרדת אובייקט מרקע	 
אפקטים מהסרטים	 
 כל נושא מוסבר באמצעות תרגילים	 

בשיטת צעד-אחר-צעד

ניהול מאגר תמונות	 
סודות ההיסטוגרמה	 
שיפור ניגודיות	 
המרה לשחור-לבן	 
הבהרה והכהייה	 
צביעה ואפקטים בצבע	 
תיקון סטיות צבע	 
העצמת רוויה	 
 	HDR -ו Raw :טכניקות מתקדמות
קוסמטיקה וטיפולי פנים	 
חידוד, תיקון עיוותי עדשה ועומק שדה	 
מסגרות ודפי אלבום	 
ניהול צבע וכיול המערכת	 
אוטומציה בפוטושופ	 

Lightroom- המדריך המלא לעיבוד תמונה

"התנ"ך" לעיבוד תמונה בתוכנת לייטרום. 430 עמודי צבע 
כרוכים בכריכה קשה מסכמים עבודה מאומצת בת שנתיים 
וחצי של שניים שמכורים לשלושה דברים: צילום, עיבוד 

תמונה וכתיבה. הספר נכתב כך שיתאים למשתמשים 
חדשים ולאלה שעושים בה שימוש יומי ומעוניינים להעמיק 

את ידיעותיהם בתוכנה ובו זמנית גם להכיר טכניקות 
מתקדמות. בספר משולבות מאות תמונות, צילומי מסך, 

הסברים מפורטים ועשרות טיפים מקצועיים. בנוסף, בספר 
משולבים מספר נספחים בנושאים חשובים כגון ניהול צבע, 

פרופילים של מצלמות, הדפסה, טכניקות למיון וארגון תמונות 
ומילון מונחים בתחום הצילום הדיגיטלי ועיבוד התמונה.

הספר נכתב על ידי יגאל לוי וערן בורוכוב
את הספר ניתן לרכוש במנטור בהנחה מיוחדת: 03-5291888

http://tinyurl.com/poq8u2m  :או באתר

הנושאים בספר:
■ מה בין לייטרום לפוטושופ	
■ ניהול תמונות ויצירת אוספים	
■ ״פיתוח״ תמונה	
■ 	)G.P.S( שימוש בנתוני איכון
■ יצירת אלבום תמונות	
■ אפשרויות ההדפסה מלייטרום	
■ יצירת אתר אינטרנט	
■ יצירת מצגת שקופיות	
■ עריכת וידאו	
■ גיבוי מאגר התמונות	
■ יצירת אפקטים לתמונות	
■ פורמטים, ייבוא וייצוא תמונות	
■ ניהול צבע מתקדם	
■ מילון מונחים	
■ טכניקות ושיטות עבודה מתקדמות	

ספר שני ב- ₪90
לחברים בדף הפייסבוק של האתר
www.photoshopmaster.co.il

ספר שני
ב- ₪90

לחברים בדף

הפייסבוק של האתר

PhotoshopMaster.co.il

הספר נכתב ע״י יגאל לוי וערן בורוכובהספר נכתב ע״י יגאל לוי וערן בורוכובהספר נכתב ע״י יגאל לוי, ערן בורוכוב וטל ניניו

http://www.photoshopmaster.co.il
https://www.facebook.com/pages/Photoshopmaster/851037968283904?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCUEdSTaVLAaNhqlPMtgEL4Q
http://www.photoshopmaster.co.il/#!shop---book/c1wcu
https://www.facebook.com/groups/645722772236207/
http://www.mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=cookbook4Yigal
http://mentor.co.il/course/book.asp?id=6
http://www.mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=cookbook3Yigal
http://www.mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=lightroomYigal
http://www.photoshopmaster.co.il
http://www.photoshopmaster.co.il/#!shop---book/c1wcu
http://www.mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=cookbook4Yigal
http://www.mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=cookbook3Yigal
http://www.mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=lightroomYigal
http://www.mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=lightroomYigal
http://mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=lightroomBook
http://tinyurl.com/pasl2jw

