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CC 2015.1 מה חדש בפוטושופ גירסה

שידורי המהפכה

משתמשים שליוו את התוכנה בשנתיים האחרונות יכולים להעיד, שבניגוד לשנים עברו, פוטושופ עברה מהפכה אמיתית. מתוכנה  
מדשדשת שחידשה מעט אחת לשנתיים, היא הפכה למכונה משומנת שמקפידה להמציא עצמה מחדש מדי מספר חודשים. 

המעבר לתוכנית הענן גרמה במקרה הטוב לחששות וחשדות בקרב משתמשי התוכנה הותיקים ובמקרה הרע להתנגדות וזעם. 
 Adobe Max מנפו את השינוי והפכו את העסקה ליותר ויותר כדאית. בוועידת Adobe-אך גם מנבאי השחורות חייבים להודות ש

שהתקיימה לפני מספר שבועות הוכרז על מספר שיפורים משמעותיים כמו גם על תוכנה חדשה בשם Adobe Fuse CC )עליה 
 ,SVG נדון בעתיד(. הגירסה החדשה מציגה עדכון למנשק המשתמש, שיפורים בעבודה עם משטחי עבודה, ייבוא ישיר של קובצי

מנשק מגע המאפשר עבודה ישירות על המסך עם אצבע או עט גראפי )על חומרה מתאימה(, שיפורים בספריות הענן המאפשרים 
גישה מהירה יותר לנכסים ועוד. לצד מספר שיפורים תוקנו אינספור באגים ומטרדים עליהם דווחו משתמשים. אז מה היה לנו שם?

מנשק משתמש חדש

הגירסה החדשה מציגה מנשק חדש ועקבי בכל חלונות 
התוכנה, עם עיצוב מעודן ושטוח המותאם לרוח התקופה. 

חלק מהכלים קיבלו דמות מעוצבת חדשה ומעתה ניתן 
לערוך את חלון הכלים כך שיתאים לצרכים ולשימוש של 

המשתמש. כידוע, משתמשים עם תחומי עיסוק שונים 
זקוקים לפוטושופ למטרות מגוונות. החל בצלמים, עבור 

בעיצוב אפליקציות, עיצוב מנשק, עיצוב לתלת-מימד, 
אדריכלות ועוד. מסיבה זאת חלון הכלים עשוי להכיל מספר 

כלים  שיתכן ואינם שמישים עבורכם, או שהשימוש בהם 
נדיר. הגירסה החדשה מאפשרת ליצור סביבות עבודה, בהן 

חלון הכלים מותאם לאופי העבודה. 

מה עושים?
לפני הכל, כדאי ליצור סביבת עבודה חדשה הכוללת את 

ערכת הכלים הזאת באמצעות פקודה
Workspace<Window<New Worspace. בחלון 

שנפתח נעניק שם לסביבת העבודה החדשה, נסמן 
את האפשרות Toolbar בתחתית החלון )1( ואת שאר 
האפשרויות לפי ההעדפה ונשמור )2(. כעת נפעיל את 
הפקודה Toolbar מתפריט Edit, או נלחץ על כפתור 

 .•Edit Tool Bar-ונבחר בתפריט הנשלף ב )A( העריכה
בחלון שנפתח שני טורים. השמאלי מבניהם מציג את 

הכלים בשימוש )B(. על מנת להסתיר כלים שאינם 
בשימוש יש לגרור אותם לטור הימני )בדוגמא זאת גררנו 

כלים שאינם בשימוש בסוג העבודה שהגדרנו , חלקם 
אינם בשימוש באופן כללי. הגירסה החדשה מאפשרת 

לגרור כלי מחוץ לקבוצת הכלים אליה הוא שייך כדי שזה 
יוצג בנפרד מכלים מאותה משפחה, מבלי שהמשתמש 

יצטרף לבחור בו בלחיצה ארוכה. בנוסף ניתן לכבות 
תצוגתם של כפתורים בתחתית החלון )3(. לסיום נשמור 

את הקביעות כערכה )B(. לסיום יש ללחוץ על כפתור 
Done בראש החלון* )C(. כעת חלון הכלים נקי ומסודר. 

לחיצה על כפתור העריכה )A( תפתח תפריט ובו יופיעו 
אותם כלים מוסתרים. אפשרות זאת עומדת בקנה אחד עם 

השאיפה של Adobe לפשט את התוכנה ולהנגיש אותה 
למעצבים הזקוקים למגוון מצומצם של כלים.

A

B
C

1

2

•  הערה: ניתן לערוך את חלון הכלים רק כשקיים מסמך פתוח.
 Disable Shortcuts for Hidden סימון האפשרות  •

Toolbar Extras יוודא שהכלים המוסתרים לא יופיע בעת 
לחיצה על קיצור מקלדת המשוייך לכלים שאינם מוסתרים )4(. 

*  טיפ! ניתן לשמור את הערכה לשימוש במחשבים אחרים ע״י 
לחיצה על כפתור Save Preset והענקת שם בחלון שנפתח.
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חלון מסמכים אחרונים חדש

 ,Spectrum כאמור, אדובי מציגה מנשק משתמש חדש וכהה בשם
המוצג לראשונה באופן עקבי בכל חלונות התוכנה. המנשק מאפשר 

גישה מהירה לכלים ועכשיו גם לקבצים. לאחר הזנקת התוכנה 
ייפתח חלון חדש ובו תוכל לבחור עם איזה קבצים לעבוד. החלון זמין 
חלקית גם כפאנל צף באמצעות הפקודה Recent Files מתפריט 
Window<Extensions. כברירת מחדל פוטושופ תציג תצוגת 
רשת )A( ובו דמויות מוקטנות של קבצים שנפתחו, אך מאפשרת 
גם לעבור לתצוגת רשימה )B(. ניתן לצפות גם בקבצים שאוחסנו 
 .Libararies לאחרונה בחלון הספרייה על ידי לחיצה על כפתור
לחיצה על אחת הספריות תציג בצידו הימני של החלון את תכולת 

הספרייה. במידה ויש צורך בפתיחת מסמך חדש, ניתן ללחוץ על 
כפתור Presets שיציג מגוון רחב של מידות בהתאם למדיה אליה 

היא שייכת. ניתן כמובן להיעזר בקיצורי המקלדת הרגילים או בכפתורי 
פתיחה ויצירת מסמך חדש שבחלון. סגירת מסמך תציג מחדש את 

חלון הפתיחה. ניתן לגשת למנשק חלון הפתיחה, גם כשמסמכים 
פתוחים, באמצעות הפקודה Open מתפריט File או באמצעות 

קיצור המקלדת Cmd+O במק או Ctrl+O בחלונות. בצידו הימני 
של חלון התוכנה ייפתח חלון ובו ניתן יהיה לפתוח מסמכים אחרונים 

או ללחוץ על כפתור Open לפתיחת מסמך אחר, New ליצירת 
מסמך חדש או ללחוץ על מקש Esc או כפתור Close לסגירת החלון.

במידה וחלון הפתיחה מעצבן אתכם ניתן לבטלו מחלון העדפות 
 General בחלונות(, בקטגוריה Ctrl+K ,במק Cmd+K( התוכנה
 Show "Start" Workspace יש לבטל את הסימון מאפשרות

.When No Documents Are Open
חלון זה, כמו גם חלון Recent Files מאפשר לחפש תמונות במאגר 

התמונות Adobe Stock. אגב, המנשק החדש מציג לשוניות של 
חלונות צפים מוגבהות, כדי להקל על תלישתן. במידה וברשותכם 

צג קטן, ניתן לבטל אפשרות זאת באמצעות בחירה בהעדפות 
.Large Tabs וביטול האפשרות Intarface התוכנה בקטגוריה

טיפ! ניתן לעבור בין צבעי מנשק המשתמש )המשפיעים 
גם על צבעי כל חלונות התוכנה באמצעות קיצור המקלדת  

Shift+F2 להבהרת המנשק ו-Shift+F1 להכהיית המנשק.

A

B

Adobe Stock מאגר התמונות

 Adobe הציגה לראשונה את מאגר התמונות של CC 2015 גירסת
המאפשר חיפוש והורדה בתשלום של תמונות. מאגר זה )המכונה 

Adobe Stock( לא היה זמין למשתמשים בארץ עד העדכון 
האחרון. באופן עקרוני יש להקליד מילה בשדה החיפוש )1( וללחוץ 
על מקש Enter. התוכנה תחפש במאגר הכולל 41 מיליון תמונות 

ותציג אותן בחלון הספריות. כעת יש לגלול ולאתר את הקובץ 
המבוקש וללחוץ על כפתור שמירת תצוגה מקדמת לספרייה )2(.

הקובץ יסונכרן לספרייה וניתן יהיה לגרור אותו לתמונה עליה אתה עובד. 
התמונה בשלב זה היא לצורך סקיצה בלבד ומוטבע עליה סימן מים 
להגנה על זכויות יוצרים. במידה ותרצה לרכוש את התמונה תוכל ללחוץ 
על כפתור רכישה ושמירה לספרייה )3(, או ללחוץ על התמונה עם לחצן

.Buy and save to Library ימני בעכבר ולבחור בפקודה
בהנחה וברשותך קרדיט שנרכש מבעוד מועד מאחד המשווקים 
התמונה תישמר ישירות לספרייה ותמונת הסקיצה תוחלף במקור.
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)Design Space( שיפורים בסביבת העיצוב החדשה

גירסת CC 2015 של פוטושופ הציעה לראשונה סביבת עבודה 
 Web-מופשטת של מנשק המשתמש, המיועדת למעצבים ל
ולמעצבי אפליקציות. הסביבה החדשה מצמצמת את מספר 

הכלים והקלקות העכבר ומבטלת את כל החלונות הצפים. 
ב-Adobe מספרים שהיא עוצבה על ידי מעצבים- עבור 

מעצבים ומדגישים שמדובר בתוצר עבודת מחקר לקוחות 
 )Preview( מעמיק. סביבת עבודה זאת עדיין מוגדרת כ׳קדימון׳

מאחר והיא בפיתוח ופתוחה להצעות ולשיפורים מלקוחות.
למעבר לסביבת עבודה זאת יש להפעיל פקודה

)Design Space )Preview מתפריט Window. ראוי לציין 
שטכנולוגיה זו זמינה עבור משתמשי מק עם מערכת הפעלה 10.10 
ומעלה ועבור משתמשי חלונות עם מערכת הפעלה 8.1 ומעלה.

הגירסה החדשה מעדכנת את סביבת העבודה. סרגל 
הכלים זז לצידה השמאלי של סביבת העבודה )A(, לפינה 

הימנית העליונה נוסף כפתור )B( המאפשר להציג את חלון 
Properties. מתחתיו ממוקם כפתור להצגה או הסתרת חלון 

השכבות. הסתרת השכבות תגרום להסתרת חלון הספריות 
ולהצגת חלון Properties בצידו הימני של החלון. ניתן 

להסתיר זמנית תצוגתו של חלון באמצעות לחיצה כפולה על 
 )D( ממוקם חלון הייצוא Properties כותרתו. בתחתית חלון
המאפשר לייצא נכסים. על מנת לייצא נכסים יש לסמן אותם 

 .)E( בחלון השכבות וללחוץ על כפתור ההוספה בחלון הייצוא
.)F( לייצוא יש ללחוץ על כפתור ייצוא הנכסים שלצידו

בגירסה זו ניתן לעבוד עם נכסים מהספרייה באותה צורה בה 
עובדים בסביבה הרגילה. על מנת להוסיף קו עזר למסמך יש 
לוודא קודם שהאפשרות Show Guides מסומנת בתפריט 
View, כעת מקרבים את סמן החץ לאחד מארבעת גבולות 

חלון העבודה, בשלב זה תופיע באזור רצועה כחולה ממנה יש 
לגרור את קו העזר )G(. כשמשטח עבודה מסומן יוצגו קווי העזר 

השייכים לו. במידה ואף משטח עבודה או שכבה לא מסומנים, 
יוצגו קווי העזר הכלליים של המסמך. גירסה זו מאפשרת אף 
להוסיף מסיכה לשכבה. כדי לעשות זאת יש לבחור בשכבה 

הרצוייה, ללחוץ קודם על כפתור המסיכה )H(, בשלב זה כלי חץ 
הבחירה הופך לחלול )A( וכפתור המסיכה הופך לכחול )H(. כעת 
ניתן להיעזר בכלי הציפורן או בכלי המלבן כדי ליצור את המסיכה.

עם סיום יצירת המסיכה יש ללחוץ על כפתור המסיכה, או על מקש 
Esc או על מקש M במקלדת. גירסה זאת משפרת במעט את 
אפשרויות יישור האובייקטים- סימון מספר שכבות ייאפשר ליישר אותן 
 Align או באמצעות פקודה )I( באמצעות הכפתורים בראש החלון
Objects מתפריט Arrange. ניתן גם לפזר אובייקטים באופן 
שווה באמצעות הכפתורים )J(, או באמצעות הפקודות שבתפריט

.Arrange שבתפריט Distributes Objects המשנה

A

G

H I

J
B

C

D E

F
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)Artboards( שיפורים במשטחי עבודה

כזכור, גירסת CC 2015 של פוטושופ הציגה את האפשרות 
לעבודה עם מספר רב של משטחי עבודה במסמך אחד. 

אם הנושא לא מוכר לך עדיין, כדאי לקרוא את המאמר על 
החידושים בגירסת CC 2015 שפורסם לפני מספר חודשים. 

הגירסה החדשה מאפשרת להסתיר את כותרת משטח העבודה 
באמצעות הפעלת פקודה

View<Show<Artboard Names. בשלב זה, כדי לבחור 
משטח עבודה, יש ללחוץ על שמו בחלון השכבות, או ללחוץ 

על גבולותיו במשטח העבודה. כדי לשכפל משטח עבודה ניתן 
להחזיק את מקש alt וללחוץ על אחד מכפתורי ההוספה )+( 

שצד משטח העבודה. על מנת להציג את תכולתם של כל 
 Cmd משטחי העבודה בחלון השכבות ניתן להחזיק את מקש
במק או Ctrl בחלונות וללחוץ על כפתור החץ שמשמאל לשם 

משטח העבודה בחלון השכבות. הבעיה היא, שאם המסמך 
כולל מספר רב של שכבות ומשטחי עבודה, יהיה קשה לגלול 
ולמצוא את השכבה הרצוייה. מסיבה זאת,מגירסה זאת, ניתן 

לסנן את תצוגת השכבות במסמך לפי משטחי עבודה. מתפריט 
Kind בפינה השמאלית העליונה של חלון השכבות ניתן לבחור 

ב-Artboard, מה שיציג את תכולת משטח העבודה המסומן 
בחלון השכבות. לחזרה לתצוגה של כל השכבות ומשטחי 

העבודה יש לכבות את המתג האדום בפינה הימנית העליונה 
של חלון השכבות.

חידוש נוסף הוא היכולת לשייך קווי עזר למשטח עבודה בודד. 
משמע, הוספת קווי עזר למשטח עבודה וגרירתו למיקום 
אחר תגרור אותו יחד עם קווי העזר. סימון משטח עבודה 

אחר יציג רק את קווי העזר השייכים לו. פוטושופ מאפשרת 
מעתה לבחור גם בקווי העזר של משטח העבודה באמצעות 

הפעלת פקודה Guides, Grid & Slices מתפריט 
Photoshop<Preferences. בתפריט Artboard ניתן 

לבחור בצבע הרצוי. ניתן בהזדמנות זאת לבחור להציג את קווי 
העזר של משטחי עבודה שאינם פעילים כרגע באמצעות סימון 

האפשרות Show inactive Artboard guides וקביעת 
צבע שונה )למשל ורוד( לקו העזר- הנ״ל יוצג גם כקו מקווקו. 

אגב, גרירת קו עזר לשכבה שאינה בתחום משטח עבודה תציג 
אותו בצבע ברירת המחדל של קווי עזר )ציאן(. 

 New Guide Layout אם כבר קווי עזר, הפעלת הפקודה
מתפריט View תציג חלון, שאינו חדש, המאפשר להוסיף 

תבנית של קווי עזר. מגירסה זאת ניתן להוסיף את קווי העזר 
למשטחי עבודה מסומנים, למשטח עבודה מסויים במסמך ולכל 

משטחי העבודה במסמך.
כברירת מחדל ניתן לגרור שכבות ממשטח עבודה אחד לאחר 

ואף מחוץ למשטח עבודה. הבעיה היא שלא תמיד אנחנו רוצים 
שהשכבה תמוקם אוטומטית במשטח העבודה.מסיבה זאת 

נוספה אפשרות נעילה חדשה בחלון השכבות המונעת משכבות 
לחדור או לצאת ממשטח עבודה. בנוסף, ניתן לסמן ולנעול 

תזוזה של משטח עבודה, אך יחד עם זאת להזיז שכבות בגבולות 

אותו משטח עבודה. מגירסה זאת ניתן ליישר שכבה למשטח 
העבודה באמצעות לחיצה על כפתור היישור המבוקש ללא צורך 

בסימון נוסף.

שים לב! על מנת ליהנות מיכולותיה של התוכנה ומאפייניה 
 מומלץ לגשת להעדפות ביצועי התוכנה באמצעות הפקודה

 Photoshop<Preferences<Performence )בחלונות 
 Use Graphic Processor ולוודא שאפשרות )Edit מתפריט
מסומנת. במידה והיא לא מסומנת ולא ניתן גם לסמנה- זהו סימן 
שעלייך לעדכן את מנהל ההתקנים של כרטיס המסך שברשותך.

Advanced Settings במידה ואפשרות זאת מסומנת לחץ על כפתור
 Advanced ובחלון שנפתח בחר מהתפריט באפשרות

ובתחתית החלון וודא שאפשרות Open CL מסומנת )אפשרות 
זאת תסייע גם בהפעלת הפילטר Oil Paint בהמשך...(.

בשלב זה יש לאשר את חלון ההעדפות )OK( ולצאת מהתוכנה 
)Cmd/Ctrl+Q( ולשוב ולפתוח אותה.
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שיפורים וחידושים בטיפול במלל

הגירסאות האחרונות של פוטושופ שמות דגש רב יותר על 
נושא הטיפול במלל. הגירסה החדשה מביאה מספר עדכונים 

וחידושים שמטרתם להקל על עבודת העיצוב עם מלל. 
עד לגירסה זאת, סימון שכבת מלל לא הציגה את מימדיו ואת 

נתוני המיקום היחסי של תיבת המלל במסמך. מעתה, ניתן 
 .Window מתפריט Properties להציג את המידע בחלון

נתוני המיקום הם מהפינה השמאלית העליונה ונתוני המימדים 
הם בפיקסלים )A(. שים לב! במידה ונתוני המידות מעומעמים 

יש להמיר את המלל לתיבת מלל באמצעות הפעלת הפקודה
.Type מתפריט Convert to Paragraph Text

Adobe שיפרה בנוסף את תפריט הפונטים ומציעה מעתה 
מספר סינונים לתצוגת התפריט. לצד סינון של פונטים מועדפים 

 )Filter( ניתן לבחור מתפריט הסינון ,)B( המסומנים בכוכב
בפונטים סריפיים )בעלי תג או שפיץ בראש הפונט(, או 

 ,)Slab Serif( סריפים מרובעים ,)סנסריפיים )ללא תגים
כתב יד )Handwritten( ועוד )C(. על מנת לבטל סינון זה יש 
לבחור מהתפריט את D( All Classes(. האפשרות המעניינת 

ביותר בתפריט היא סינון על פי פונטים דומים )E(. לחיצה על 
כפתור זה תציג בחלון הפונטים פונטים הדומים לפונט המסומן.

חלון הגליפים, שהוצג בגירסה הקודמת, לפני מספר חודשים, 
קיבל תוספת קטנה ומבוקשת. בעבר, לחיצה כפולה על אחד 

הגליפים הוסיפה אותו לשורת גליפים שהיו בשימוש לאחרונה. 
כעת ניתן, מהתפריט הצדדי בחלון הגליפים, לנקות שורה זאת 

.Clear Recent Glyphs באמצעות הפקודה

שיפורים לכלי הריטוש

כלי הריטוש ממשיכים להשתפר ולהשתכלל ובגירסה זאת נוספה 
לכלים אלו האפשרות Diffusion ותפקידה לשלוט במהירות 

בו מקור הדגימה משתלב עם היעד. יש שייקראו לאפשרות זאת 
סוג של Feather מאחר ובערכים נמוכים החיבור בין מקור 
הדגימה ליעד חד יותר ואילו בערכים גבוהים הוא הדרגתי.

כדאי לשים לב, שעל מנת שערך זה יוצג בכלי מברשת הריפוי 
הנקודתי, יש לבחור בסרגל אפשרויות הכלי את האפשרות 

Proximity Match. בכלי הטלאי, כדי להפעיל את 
האפשרות יש לעבור ממצב Content-Aware בתפריט 
Patch ל-Normal )אפשרות זו איננה זמינה בכלי ההזזה 

מודע התכולה(. אוקיי, אז מתי משתמשים? באופן כללי כשהאזור 
או התמונה עליה אנו עובדים בעלת משטחים חלקים נעדיף 

ערך Diffusion גבוה. לעומת זאת, אם התמונה או האזור עליו 
אנו עובדים מפורט ו/או כולל רעש, מומלץ לקבוע ערך נמוך 
מאוד. אפשרות זו לא קובעת את איכות השילוב אלא רק את 

אופן השילוב והיא תלוייה קודם כל בתמונה עליה עובדים.
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חזרתו של פילטר צבעי השמן

בגירסה CS6 הציגה Adobe פילטר חדש להמרת 
תמונות לציורי שמן. לאחר גירסה זאת הפילטר נעלם 
כלא היה ובעדכון האחרון הוחלט להשיבו לחיים. 
ההבדל מהגירסה הקודמת הוא שפילטר זה נכתב 
מחדש וכעת מובנה בתוכנה ללא צורך בפלאג-אין 
חיצוני. על מנת שהפילטר יהיה זמין יש להפעיל 
את טכנולוגיית Open CL )הסבר בעמוד 5(.
לפני הפעלת הפילטר מומלץ להמיר את השכבה 

לשכבת אובייקט חכם. כעת יש להפעיל את 
 .Filter<Stylize מתפריט Oil Paint הפילטר

חלון הפילטר מספק תצוגה מקדמת קטנה, אך הפעלת האפשרות 
Preview תציג את השפעתו על כל התמונה )A(. החלון מציג מספר 

מכוונים המשפיעים על תוצאת הפילטר. מכוון Stylization שולט 
באורך משיכות המכחול. ערך גבוה ייספק מראה חלק יותר. האפשרות 

Cleanlines שולטת באופי משיכות המכחול ובכמות הטקסטורה 
שתיוצר, כשערכים גבוהים יחליקו את משיכות המכחול ויבטלו רעש. 

 Bristle שולט בגודל המכחול ולבסוף האפשרות Scale מכוון
Detail השולטת על מידת ההבלטה של משיכות המכחול. ערך נמוך 
ייספק תוצאה ׳שטוחה׳ בה האזורים המוצללים והבהירים רכים. ערך 

גבוה ייספק קונטרסט גבוה. האפשרות האחרונה )Lighting( שולטת 
באופן ההבלטה של משיכות המכחול והיא דומה מאוד למכוונים 
שבפילטר Emboss. קביעת ערך גבוה בקטגוריה Shine תציג 

תמונה קונטרסטית בקווי המתאר ותשיג אפקט רע. ערכים נמוכים 
יותר יחליקו את המצב וישיגו מראה אומנותית יותר.

שיפורים בחלון הייצוא

העדכון הקודם של פוטושופ הציג אפשרות חדשה לייצוא 
מהיר של שכבות ומשטחי עבודה, שהחליפה את פקודת 
הייצוא הוותיקה Save for Web. כזכור, כברירת מחדל 

הפקודה ייצוא מהיר )Quick Export as( מתפריט 
Layer מייצא קבצים בפורמט PNG עם שקיפות )דרך 

חלון לקביעת יעד השמירה(. ניתן לערוך קביעות אלו 
בחלון העדפות התוכנה בקטגוריית הייצוא 

)Edit<Preferences<Export בחלונות, 
Photoshop<Preferences<Export במק(.

הבעיה היא שעד לגירסה זאת, ייצוא הקבצים באופן זה 
לא המיר את הקבצים לפרופיל הצבע sRGB המתאים 

למרבית המדיות ולא שימר את המידע אודות זכויות 
היוצרים שהוטמע בקובץ.

כעת ניתן לקבוע בהעדפות הייצוא שבהעדפות התוכנה 
)A( שבקובץ יוטמעו זכויות היוצרים ומידע ליצירת קשר 
 .sRGB ושהקובץ יומר בעת הייצוא לפרופיל הצבע )B(

.Export as אפשרויות אלו מופיעות גם בחלון הייצוא
לפרטים נוספים אודות העדפות חלון זה ניתן לקרוא במאמר על גירסת 

CC 2015 שפורסם באתר.
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חילוץ מרכיבי הקובץ לספרייה

הגירסאות האחרונות של פוטושופ הביאו איתן שינוי בגישה כלפי 
מרכיבי הקובץ. בהנחה שמרכיבים אלו, משמע תמונות, צבעים, 

סגנונות וכדומה( משמשים במספר קבצים ואף במספר תוכנות- מדובר 
ב׳נכסים׳ המיועדים לשימוש חוזר. מסיבה זאת הוסיפו באדובי את חלון 

הספריות )Libraries( המאפשר אחסון וניהול נכסים באופן חכם. 
העדכון האחרון מאפשר לחלץ את מרכיבי הקובץ, במקום למחשב 

המקומי, ישירות לספריות הענן. באופן זה המשתמש אינו תלוי במחשב 
עליו הוא עובד וניתנת לו גישה לקבצים מכל מקום ובכל תוכנה של 

Adobe התומכת בספריות ולשתף עם משתמשים אחרים. 

מה עושים?
מעדכון זה, פתיחת קובץ המכיל מספר שכבות, יקפיץ חלון הממליץ 

לייבא לספרייה נכסים שהשימוש בהם שכיח, כך שתוכל לחזור 
ולהשתמש בהם במסמכים ובתוכנות אחרות )A(. ניתן לסמן לייבוא 

לספריה סגנונות תוים, צבעים, סגנונות שכבה, שכבות אובייקט חכם 
ועוד )B(. החלון מאפשר ליצור ספרייה חדשה המכילה את הנכסים או 

פשוט לבטל את החלון )Cancel(. אם החלון הזה מהווה עבורכם מטרד 
)אותי באופן אישי הוא מעצבן...(. תוכלו לבטל הצגתו בעתיד באמצעות 

סימון האפשרות Don't Show Again בתחתית החלון )C(. אם 
בעתיד תרצה בכל זאת להציג חלון זה בעת פתיחת המסמך פתח את 

העדפות התוכנה )Cmd+K במק, או Ctrl+K בחלונות( ולחצו על 
.General שבקטגוריה Reset All Warning Dialogs כפתור

להוספת נכס לספרייה מספר דרכים. ראשית הצג את חלון הספריות 
 Library כעת, אם מופיע בחלון הכפתור .)Libraries<Window(
From Document לחץ עליו. במידה וכבר הוספת ספרייה כלשהי 

לחלון הספריות, כפתור זה לא יופיע ולכן לחץ על התפריט הצדדי בחלון 
 Create new Library הספריות ומהתפריט הנשלף בחר בפקודה
From Document או לחץ על הכפתור החץ העליון בתחתית חלון 

הספריות. בחלון שנפתח תוכל לסמן אילו מבין הנכסים ברצונך לאחסן 
)E(. ראוי לציין שלא תמיד משתמשים בסגנונות וצבעים קבועים 

לשכבות צורה ולכן לא חייבים לסמן הכל... בתחתית החלון ניתן לסמן 
את האפשרות להעברת שכבות האובייקט החכם לספרייה והחלפת 

השכבות במסמך בקישורים לספרייה- מה שאומר שהם יאוחסנו בענן 
)F(.בפינה הימנית התחתונה של דמות השכבה תופיע דמות ענן 

המציינת שהשכבה מקושרת לענן.
לחיצה על הכפתור D( Create new Library( תיצור ספרייה 

חדשה, ששמה כשם המסמך ממנה נוצרה. לעריכת השם ניתן 
להפעיל את הפקודה Rename מהתפריט הצדדי בחלון הספריות.

כידוע, גם מברשות הן נכסים ולכן מעדכון זה ניתן להציג את חלון 
Brush Presets ולגרור את אחת המברשות ישירות לספרייה 

המבוקשת בחלון הספריות.
העדכון מוסיף גם את האפשרות לחפש נכסים בספרייה קיימת, בכל 
הספריות או במאגר התמונות Adobe Stock. על מנת לבחור את סוג 
.)G( החיפש יש ללחוץ על החץ התחתון הממוקם בקצה שדה החיפוש

אם אינן מכיר את העבודה עם ספריות  צפה 
בסרטון הסבר בערוץ היוטיוב של האתר. 
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CC 2015.1 מה חדש בפוטושופ גירסה

מבוא לעולם האנימציה התלת-מימדית

המגמה העולמית בשנים האחרונות נוטה לכיוון 
האנימציה והתלת-מימד. טכנולוגיות מיושנות ו/או בלתי 

 Adobe-יעילות מפנות את מקומן ומוחלפות בחדשות וב
עמלים בפיתוח הדור הבא של אפליקציות ותוכנות 

שאפתניות שעתידות להפוך לסטנדרט בתחום.
השנה הוחלט להיפרד לשלום מתוכנת פלאש וזו תוחלף 

במהלך השנה הקרובה ב-Animate CC. במסגרת מגמה 
זו, שחררה Adobe בחודש האחרון את תוכנת המידול 

התלת-מימדית Adobe Fuse CC. התוכנה אמנם 
 )Preview( שלמה, אך עדיין מוגדרת בשלב זה כ׳קדימון׳

וצפוייה להתפתח בהתאם לתגובות המשתמשים במהלך 
השנה הקרובה. Adobe Fuse מאפשרת לבנות בקלות 

דמויות, להלבישן במגוון פריטי לבוש )A( ולאחסן אותן 
בספריות השמורות בענן )B(. לאחר בניית המודל ניתן 

לייצא אותו )באמצעות הפקודה File<Export( לפורמט 
Obj להמשך עבודה בפוטושופ או בתוכנות אחרות. 

התוכנה מאפשרת להעלות את המודל לאתר החברה 
.)C( להמשך אנימציה Mixamo

אגב, על מנת שניתן יהיה להשתמש בטכנולוגיה זאת 
בפוטושופ יש לאפשר אותה בהעדפות התוכנה באמצעות 

 Preferences<Technology Previews הפקודה
)תפריט Photoshop CC  במק ו-Edit בחלונות( וסימון 
.Enable CC 3D Animation )Preview( האפשרות

Adobe יצרה עבור תוכנה זו פורום אינטרנטי המכיל 
מידע שימושי לטובת קהילת המשתמשים.

https://forums.adobe.com/community/fuse

A
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עדכונים נוספים

מקשי עזר- ב-Adobe עובדים קשה כדי להתאים מחשבי לוח 
כמו ה-Surface Pro לעבודה עם פוטושופ. במסגרת זו נוסף חלון 
המציג את שלושת המקשים Ctrl ,Shift ו-Alt. החלון זמין לבעלי 
.)A( Window < Modifier Key המכשירים דרך הפקודה

ייבוא וייצוא קובצי SVG- העדכון מוסיף את האפשרות לפתוח 
קובצי SVG או להציב אותם בפוטושופ. לחיצה כפולה עליהם 

תפתח אותם באילוסטרייטור להמשך עריכה. בנוסף ניתן לייצא 
לקובצי SVG כנכסים באמצעות הפקודה Export as )מתפריט 

.)File<Export

תוספת לחלון הגליפים- חלון הגליפים מציג כעת את הגליפים 
האחרונים שהיו בשימוש בשורה העליונה. ניתן לנקות שורה זאת 
באמצעו הפקודה Clear Recent Glyphs הזמינה מהתפריט 

.)B( הצדדי בחלון זה

שיפורים נוספים בחלון הייצוא- ניתן לייצא במגוון גדלים, 
.PNG-32-ו PNG-8-שופר מנשק המשתמש בייצוא ל

עקיפת טרנספורמציה בהצבה- פוטושופ מאפשרת כעת 
לעקוף את תיבת הטרספורמציה בעת הצבת תמונה. בהעדפות 

התוכנה בקטגוריה General יש לסמן את האפשרות:
.Skip Transform when Placing

שמירה ישירות לספרייה- פוטושופ מאפשרת מעדכון זה 
להוסיף אלמנט שצורף למסמך מאילוסטרייטור. בעת הצירוף 

יופיע חלון ובו יש לסמן את האפשרות Smart Object ובתחתית 
.)C( Add to my current library החלון את האפשרות

ברירה טובה יותר- ברירת המחדל של קו המתאר לצורות וקטוריות 
תוקנה מ-3 פיקסלים לפיקסל אחד )העדכון החביב עלי מכל...(.

61 מלאו לנער-  לערכות גדלי הפונט נוסף הגודל 16.

סוף למיקוף-  ברירת המחדל כעת למלל היא ללא מיקוף.

סדר שיהיה פה-  ניתן כעת לגרור שכבה לקבוצה או למשטח 
עבודה ולקבוע אם היא תתוסף כראשונה או אחרונה. כדי שהשכבה 
.Shift תתווסף כאחרונה ברשימה יש לגרור אותה ולהחזיק את מקש

יישור-כוח- פקודת היישור עובדת כעת גם כששכבה אחת 
מסומנת. לחיצה על כפתור היישור תיישר את השכבה למשטח 

העבודה.

מיקום- ניתן לקבוע כעת את מיקום השכבה בקנבס באמצעות 
.Properties  חלון

ערכות וידאו- ערכות הוידאו עודכנו ופורמט HDTV מוקם בראש 
.Digital Cinema Initiatives )DCI(-8 וK-4 וK הרשימה. נוספו להן

הסנכרון בוטל- סנכרון ההגדרות הוסר מהגירסה הנוכחית 
והשירותלגירסאות מוקדמות של התוכנה יבוטל בקרוב.

להגירת ההגדרות והערכות יש לקרוא את המאמר באתר:
helpx.adobe.com/photoshop/using/sync-settings.html

הרנדור הוזז- המכוון לשליטה באיכות הרנדור הוזז לחלון רנדור 
הוידאו. בעבר הוא היה חלק מהגדרות התחת-מימד בחלון ההעדפות.

חלון ה-Camera Raw- נוספו תמיכות במצלמות חדשות 
.http://tinyurl.com/jq56uql ובעדשות חדשות

A

C
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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
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