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הקדמה

 יצירת תבניות החוזרות על עצמן באופן רציף היא אחת המשימות המאתגרות בפוטושופ. החל מגירסה CS6 פוטושופ מציעה פתרון 
מעניין, הטומן בחובו שלל אפשרויות מעניינות. תסריטי תבניות הוא לבטח אחד המאפיינים הפחות מוכרים בפוטושופ, לא מעט בשל 

העובדה שהוא חבוי בחלון שהשימוש בו שגרתי למדי. הפרק ה-13 בסדרה עוסק הפעם בפקודה בעלת פוטנציאל ליצירת תבניות 
סדורות או אקראיות במגוון דרכים. זוהי גם הזדמנות לצאת מתבניות קבועות לתבניות בלתי שגרתיות.

תסריטי תבניות למתחילים

כאמור, החל מגירסה CS6, מציעה פוטושופ להוסיף למסמך 
תבניות המסודרות באמצעות תסריט. כדי להגיע לאפשרות 

זו יש לפעול לפי השלבים הבאים:

ראשית הגדר לפוטושופ תבנית כלשהי- בדוגמא . 1
שלפניך הפרדנו תות מהרקע. בחר בכלי הבחירה 

המלבני וצור אזור בחירה סביב לאובייקט. 

הגדר את תכולת אזור הבחירה כתבנית באמצעות . 2
.Edit מתפריט Define Pattern הפקודה 

שים לב! כדאי להגדיר כתבנית אובייקט שמימדיו 
 230x250 קטנים- בדוגמא הוגדר תות בגודל של

פיקסלים )ב-dpi 72( לערך.

3 ..)File>New( צור מסמך חדש בגודל הרצוי

הפקודה הבאה עובדת טוב יותר על שכבות ריקות . 4
 Fill ולכן צור שכבה חדשה והפעל את הפקודה

 Contents בחלון שנפתח בתפריט .Edit מתפריט
 .)A( Pattern-בחר ב )בגירסאות קודמות Use(

לפני שנמשיך, יש לוודא שבתחתית החלון האפשרות  
.)B( איננה מסומנת Preserve Transparency

מחלון Custom Pattern יש לבחור בתבנית שזה . 5
עתה הגדרנו )מופיעה אחרונה בחלון התבניות(: יש 

לסמן את האפשרות C( Script( ומהתפריט הנשלף 
)D( לבחור בסוג התסריט:

Brick Fill- בחירה באפשרות זו ואישור החלון תפתח 	 
חלון ובו ניתן לקבוע את מאפייני התבנית. באופן 

כללי האובייקט יופיע בשזירה הדומה בצורתה לקיר 
לבנים. ניתן לקבוע את גודל התבנית )E(, המרווח בין 
האובייקטים )F(, המרווח בין השורות )G(, האקראיות 

בצבעוניות בין האובייקטים )ליצירת אקראיות(- קביעת 
הערך 0 לא תשנה את ערכי הצבע )H(, אקראיות 

בהירות האוביקט )I( וזוית האובייקט )J(. ניתן לשמור 
 Preset את הקביעות לשימוש חוזר בתפריט

.)K( Save Preset באמצעות בחירה בפקודה

Cross Weave- מסובב את האובייקט בשזירה 	 
אופקית על ידי סיבוב האובייקט והנחתו במבנה של 

שורות. גם כאן ניתן לקבוע את גודל התבנית, המרווח 
האקראיות של הצבעים והבהירות.
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Place Along Path- לצורך בחירה באפשרות זו יש 	 
ליצור מסלול עליו תונח התבנית. חלון האפשרויות כאן 

מאפשר להגדיר, מעבר לגודל, ריווח וסיבוב התבנית את 
המרחק של התבנית מהמסלול הגדלה הדרגתית של 

התבנית ועוד.

Spiral- מאפשר ליצור תבנית החוזרת על עצמה 	 
במבנה סלילי )ספיראלי(. ניתן לשלוט על המרווח בין 

הטבעות ובין התבניות. ניתן לקבוע שכל התבניות יונחו 
בכיוון אחד ועוד.

Random Fill- אפשרות זו ממלאת את המסמך 	 
באובייקט שהוגדר כתבנית באופן אקראי. ניתן לקבוע 
את צפיפות התבנית )Density(, מהו הגודל המזערי 

ביותר והגודל המירבי של האובייקט ביחס למקור וכרגיל 
שליטה על אקראיות הבהירות והצבע. במידה והפקודה 

הופעלה על מסלול, ניתן לקבוע את מרחק התבנית 
מהמסלול. 

Symmetry Fill- מאפשר ליצור תבנית סימטרית 	 
 Symetry type במגוון צורות. ניתן לבחור בתפריט
 מ-33 תבניות ולערוך אותן בהתאם לטעמכם האישי.

ראוי לציין שהפעלת פקודת מילוי זו בגירסאות מוקדמות 
של התוכנה לא תציג את אפשרויות התסריט, אלא 

תמלא את השכבה בהתאם לפקודה.
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תסריטי תבניות למתקדמים

תסריטי התבניות המובנים בפוטושופ מספקים כר נרחב ליצירת 
תבניות מעניינות. ניתן להרחיב את היריעה באמצעות תסריטים 
הניתנים להורדה מהרשת )לשימוש החל בגירסה CS6 ומעלה(. 

 לפני הכל, לחיצה על הקישור הבא תוריד קובץ מכווץ:. 1
www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/

technology/scripts/PartialPlaneSymmetryFill.zip
יש לפרוש את קובץ ה-Zip )אם לא נפרש אוטומטית(. בתיקייה 

שנפרשה מספר קבצים. אחד מהם קובץ בפורמט Word הניתן 
לפתיחה במחשבי מק באמצעות התוכנה TextEdit המובנית 
במערכת. קובץ זה כולל מידע אודות התסריטים, כולל הוראות 

הפעלה. את קובצי הצורות )בפורמט Jpeg( ואת קובצי ה-JCX יש 
 להעתיק במערכות חלונות לתיקייה שבנתיב הבא:

C/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop X/Presets/Deco 
 במק יש למקם את הקבצים בנתיב הבא:

.Aplications/Adobe Photoshop X/Presets/Deco 
)A( )מייצג את גירסת הפוטושופ המותקנת אצליך במחשב X-ה(

את קובצי ה-JCX יש למקם בנוסף לתיקיית Scripts בתיקיית . 2
Presets הנ״ל. קובצי ה-Psd שבתיקייה זו הם קובצי תבניות בהם 
 Ctrl+Q ,במק Cmd+Q( נשתמש מיד. כעת יש לסגור את התוכנה

בחלונות( ולהזניקה מחדש.
בשלב זה יש לפתוח את אחד מקובצי התבניות. לצורך דוגמא זו . 3

פתח את קובץ ״45-45-90Template״. קובץ זה כולל בנוסף 
לשכבת רקע לבנה, שכבה הכוללת מסיכה המסתירה את חציה 

האלכסוני התחתון.
Swatches )הזמין . 4 יש לסמן את דמות השכבה, לבחור מחלון 

מתפריט Window( את הצבע הרצוי ולצבוע אותה באמצעות 
קיצור המקלדת alt+Delete. במידת הצורך ניתן לוותר על סעיף זה.

כעת יש ליצור שכבה חדשה וליצור צורה בגבולות המשולש העליון. . 5
אין זה משנה איזו צורה- העיקר שלא תחרוג מגבולות המשולש. ניתן 
.)B( להיעזר בכלי המסלולים, בכלי המכחול ובכל צבע העולה על רוחכם

לאחר שעיצבת את התבנית יש להגדירה כתבנית באמצעות . 6
הפקודה Define Pattern מתפריט Edit. בחלון שנפתח 

.)OK( הענק לתבנית שם ואשר את החלון
כעת יש ליצור מסמך חדש לבחינת התבנית )File>New(. מומלץ . 7

ליצור קובץ בעל מימדים גדולים, למשל 3000x3000 פיקסלים. 
צור שכבה חדשה. כדי להריץ את התבנית יש להפעיל את . 8

הפקודה File>Scripts ושם התסריט שבחרת. במקרה זה נבחר 
ב-Specify Wallpaper Using Several Patterns. בשלב 
זה יתכן ותיאלץ להמתין מספר שניות לפתיחת חלון הפקודה. חלון 

הפקודה כולל תפריט ובו מספר תסריטים. לא ניתן להבין משמות 
התסריטים מה הם בדיוק עושים, אך מי שמתעקש יכול לגלוש 

לקישור הבא כדי להבין את תפקודם. מאחר וקובץ התבנית בו 
בחרנו )״45-45-90Template״( מבוסס על משולש ישר זוית, 
יש לבחור בתבנית משולשים כמו PGG ,P4M ,P4G ועוד. כדאי 

להיעזר באתר המצורף לבחינת התבניות )C(. )המשך בעמ׳ הבא(

את תבנית זו יצרנו 
באמצעות כלי הצורות 

המיוחדות
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כאמור, בעזרת האתר ניתן לאתר תבנית המבוססת על משולש . 9
 P4M-הדומה לתבנית שיצרנו. לצורך דוגמא זו בחרנו ב

 .)D( Use One Pattern ולחצנו על כפתור Symetry
בחלון שנפתח, כדי לבחור בתבנית שיצרנו, יש ללחוץ על 

.)E( See Pattern Pictures כפתור

10 . Custom Pattern בחלון שנפתח יש לבחור בתפריט
 .)OK( ולאשר את החלון )בתבנית שיצרנו )האחרונה ברשימה
התוצאה- התבנית סובבה בהתאם לסימטריה שבחרנו ויצרה 

טפט מעניין. ראוי לציין שלא כל התבניות יניבו תוצאה נאה. 
הסיבה לכך ברורה- התבנית שיצרנו במקור הייתה בעלת 

צורה של משולש ישר זוית. חלק מהתבניות מתבססות על 
ריבוע, חלק על מעויין וכן הלאה. לכן חשוב לבצע את התהליך 

 מספר פעמים עם תבניות שונות להשגת התוצאה הרצוייה.
המלצה: בדוגמא שלנו הגדרנו תבנית בעלת רקע אדום. 
מותר ואפילו מומלץ להגדיר תבנית ללא רקע. את הרקע 

אפשר להוסיף בכל שלב מתחת לשכבה זו. במידה ומעוניינים 
לערוך את צבע התבנית לאחר שנוצרה, ניתן להוסיף שכבת 
התאמה מסוג Hue/Saturation ולקבוע שתשפיע רק על 
 Create שכבת התבנית )ולא על הרקע( באמצעות הפקודה

Clipping Mask מתפריט Layer. כל שנותר הוא לגרור 
את מכוון הגוון )Hue( להשגת הגוון הרצוי.

היה הגיוני אילו ניתן היה להגדיר את הטפט שיצרנו כתבנית. . 11
אך, למרבה הצער, במרבית המקרים אין זה כך. כדי להגדיר 

את הטפט כתבנית יש צורך בהגדרת חלק מהטפט כתבנית. 
באופן כללי יש לבחור באמצעות כלי הבחירה המלבני 

חלק סימטרי בטפט ולהגדירו כתבנית באמצעות הפקודה 
Define Pattern מתפריט Edit. כדי לבדוק אם תבנית זו 
עובדת יש ללחוץ על כפתור הוספת שכבת התאמה או מילוי 

בתחתית חלון השכבות ולבחור ב-Pattern. בחלון שנפתי 
יש לקבוע אחוז נמוך )30%-60%(, כדי לוודא שאין סימני 

.)F( חיבור בין האריחים

E
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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

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
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=cookbook4Yigal
http://www.mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=cookbook3Yigal
http://mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=lightroomBook

