
  .Photoshop   תוכנת פוטושופ

  ?  Photoshop   מהי תוכנת הפוטושופ

 Adobe היא תוכנה השייכת לחברת אדובי Photoshop תוכנת הפוטושופ
 מערכות, העוסקת בעיבוד ועריכה של תמונות. לתוכנה מגוון עשיר מאוד של

 כלים לעבודה על קובצי תמונות שונים המיובאים אליה העבודה בתוכנה
 מאפשרת למשתמש לעצב תמונות ולקבל תוצאות מקצועיות ומרשימות

 .ובסטנדרטים גבוהים
 כיום, התוכנה נפוצה ביותר בקרב אנשי מקצוע שעבודתם מצריכה שימוש

 בתוכנה זו והן בקרב חובבי עיבוד ועריכה. לתוכנה גרסאות רבות, קיימת
  .בעברית, אנגלית ועוד

  ?  Photoshop   מה אפשר לעצב בתוכנת הפוטושופ

אפשר לעצב דברים רבים למטרות שונות Photoshop בתוכנת הפוטושופ
 אפשר לעצב אלבומי תמונות אישיים או למי שרוצים, לעצב הזמנות לאירועים

 שונים למשל: חתונה, בר או בת מצווה, ימי הולדת ועוד, לעצב תמונות
 ועוד) לעצב תמונות Facebook לפרסום ברשתות חברתיות (פייסבוק

.לשימוש במחזיקי מפתחות ועוד

  ?Photoshop   מה הן אפשרויות העיבוד והעריכה בתוכנת הפוטושופ

 שפע הכלים לעיבוד ועריכה של תמונות אותם מציע תוכנת הפוטושופ
Photoshop למשתמש מאפשרים לו לעצב תמונות ולשלב בהן אפקטים 

 שונים שיעצימו את יופייה של התמונה ומכך שאין גבולות לאפשרויות העיצוב
 בתוכנה. בין הדברים שניתן לעשות בעזרת התוכנה זה למחוק חלקים

 מיותרים בתמונה כגון: קמטים וכד', להבהיר או להכהות תמונות שצולמו
 בתנאי תאורה לא טובים וכתוצאה מכך התמונות נראות בהירות או חשוכות

 מידי, למזג מספר תמונות יחדיו וליצור תמונה חדשה לגמרי לדוגמה: לבחור
 דמות מתמונה ולמקם אותה בתמונה אחרת, להקטין או להגדיל אלמנטים

.בתמונות, לעצב מסגרות לתמונות ועוד אפשרויות עיבוד ועריכה נוספים
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  ?  Photoshop   מי יכול ללמוד פוטושופ

 כל אחד יכול ללמוד כל המתעניין בעיבוד Photoshop את תוכנת הפוטושופ
 ועריכה של תמונות, הפקת הזמנות לאירועים, אלבומי תמונות ועוד, תוכנה זו

 נותנת מענה על כל העולה על דמיונו של המשתמש לעיבור ועריכה בתחומים
  .שונים

  .Photoshop   תוכנת פוטושופ

?איך לפתוח קובץ עבודה חדש בתוכנה

.Photoshop תחילה, זהו הסמל המזוהה עם תוכנת הפוטושופ
בתיקיה 00תמונה  .

 לאחר הקשה כפולה על המקש השמאלי בעכבר על סמל זה ייפתח המסך
:הראשוני של התוכנה. המסך הראשי יראה כך
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בתיקיה 01תמונה  .

 במסך זה, חשוב להתייחס לשני חלקים עיקריים בהם משתמשים במהלך
 :Photoshop העיבוד והעריכה בתוכנת הפוטושופ

 הסרגל העליון בתוכנה - סרגל המכיל תפריטים שונים שבכל אחד ניתן
 .למצוא תתי תפריטים התורמים את חלקם במהלך העבודה בתוכנה

 סרגל הכלים או ארגז הכלים אפשר גם לקרא לו, הממוקם בצידה השמאלי
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 של
.התוכנה - מכיל כלים לעיבוד ועריכה

בתיקיה 02תמונה  . 

 כדי לפתוח קובץ עבודה חדש בתוכנה, יש לבחור בסרגל העלין בתוכנה
New ובתפריט שיוצג לבחור ב ,File בתפריט :כמוצג בתמונה שלהלן 
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בתיקיה 03תמונה  .

 ישנן אפשרויות נוספות בתפריט זה והן בתפריטים הנוספים הנמצאים בסרגל העליון

.בתוכנה אך בהן נדון בהמשך המדריך
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יוצג חלון שבו המשתמש יוכל להגדיר את מאפייני קובץ,   לאחר בחירה באפשרות זו

:העבודה עליו יעבוד כמוצג בתמונה שלהלן

בתיקיה 04תמונה מספר  .

 בחלק זה, נגדיר את המאפיינים העיקריים לקובץ עליו נעבוד. העבודה
 בתוכנת הפוטושופ מתחלקת לשתי קבוצות: עבודות המיועדות לעולם
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 האינטרנט ועבודות המיועדות לעולם הדפוס, הסבר נרחב אודות הקבוצות
.יינתן בהמשך

אפשרות משמעות אפשרות זו הערות / דוגמאות
Present  להגדיר סוג הקובץ

Size ('וכד A4) גודל הדף
Width  הגדרת רוחב גוף

..הקובץ
Height הגדרך אורך גוף הקובץ

Resolution הגדרת הרזולוציה
Color Mode  הגדרת אופן השימוש

 בערכת הצבעים
 לשימוש במהלך עבודה

 זאת בהתאם לשימוש
 שיעשה בקובץ (עולם

.(האינטרנט או הדפוס

 בעבודה הקשורה לעולם
 האינטרנט יש לבחור
. RGBבאפשרות של

 בעבודה המיועדת
 לדפוס יש לבחור

 CMYK באפשרות של
Pixels / Inch  הגדרת יחידות המידה
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