
w w w . P h o t o s h o p M a s t e r. c o . i l

© י  ו ל ל  א ג י ל ת  ו ר ו מ ש ת  ו י ו כ ז ה ל  כ

אוטומציה בפוטושופ- חלק שלישי

אתם מוזמנים לבקר אותנו בדף הפייסבוק של האתר:
www.facebook.com/photoshopmasterisrael

כדאי גם להצטרף לקבוצת המקצוענים שלנו בפייסבוק:
facebook.com/groups/645722772236207

בנוסף, מומלץ להצטרף לערוץ היוטיוב של האתר:
http://tinyurl.com/qz7z642
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הקדמה

בפרק הקודם עסקנו בפקודות המקצרות תהליכי עבודה כגון גזירה ויישור תמונות אוטומטי ויצירת מצגת תמונות. כמו כן עסקנו 
בשימוש בהקלטת רצף פעולות מותנה המאפשר להפעיל שני רצפים מוקלטים בתנאי שהם עונים לקריטריונים שקבענו. את 

המאמר חתמנו בפקודה שהופכת את פוטושופ למכונה המפעילה את רצף הפעולות על מספר רב של תמונות- כדאי לקרוא.
במאמר זה נמשיך ונעסוק באוטומציה של פוטושופ והפעם נעלה מדרגה ונעסוק בפתרון בעיית ייצוא מאינדיזיין לפוטושופ וייעול 
נוסף של תזרים העבודה באמצעות יצירת יישומים עצמאיים להפעלת רצף פעולות על תיקיות תמונות. ולא זה ממש לא מסובך...

מאינדיזיין לפוטושופ בלחיצת כפתור

מעצבים רבים מעדיפים לעצב אתרים ודפי נחיתה באינדיזיין 
ומוצאים עצמם בקונפליקט עם מפתחים הרגילים לעבוד 

בפוטושופ. הדרישה של אלה היא להמיר את קובצי האינדיזיין 
לקבצים בודדים מרובי שכבות בפוטושופ. לכאורה מדובר 

בעבודה סיזיפית וארוכה, מאחר ואינדיזיין לא מאפשרת לייצא 
את הקובץ לפורמט בעל עריכה מלאה כמו PSD. אך למזלנו 

מפתח בשם רוב דיי פיתח תסריט המבצע את העבודה. 
צריך רק לדעת איך לגרום לתסריט לעבוד:

נציין מראש שתסריט זה נכתב ב-Applescript ולכן הוא עובד 
על פלטפורמת מק בלבד.

ראשית יש להוריד את התסריט מקישור זה. הקובץ יורד . 1
 בפורמט מכווץ )Zip( יש לחלץ אותו ולמקם אותו בתיקיית

.Adobe Indesign >Scripts>Scripts Panel
 יש לפתוח את אינדיזיין ופוטושופ.. 2

שימו לב! התסריט עובד על מסמך עם עמוד בודד בלבד. 
משמע, אם הקובץ מכיל מספר עמודים, יש לפצל אותו 

למסמכים נפרדים.
לעריכה מלאה בפוטושופ מומלץ למקם כל אובייקט בשכבה . 3

נפרדת באינדיזיין.
4 . Ctrl + R ,במק Cmd + R( יש להציג את הסרגלי התוכנה

בחלונות( וללחוץ עם לחצן ימני על ריבוע ההצטלבות בין 
 .Pixels-הסרגל האופקי לאנכי ומהתפריט הנשלף לבחור ב

לחילופין ניתן לפתוח את העדפות התוכנה )Cmd + K במק, או 
Ctrl + K בחלונות(, בקטגוריה Units  &  Increments יש 

.)OK( ולאשר Pixels-ב Vertical-וב Horizontal-לבחור ב
כעת, מומלץ להתאים את מסגרת המלל לתכולה . 5

)באמצעות קיצור המקלדת Cmd + alt + C במק, או 
Ctrl + alt + C בחלונות( בכל תיבות המלל.

בנוסף, כדאי לפצל אובייקטים מורכבים . 6
)Object > Ungroup(, יש לוודא שכל העצמים בגבולות 

הדף. עצמים מחוץ לגבולות הדף עלולים להשפיע על 
המימדים הסופיים ומיקום העצמים בתוצאה.

כמו כן יש לוודא שמימדי המסמך תואמים למידות המופיעות . 7
בפקודה File > Document Setup. במילים אחרות, שינוי 
מימדי הדף באמצעות כלי הדף עלול לשבש את פעולת התסריט.

8 ..)File>Save( לפני הכל כדאי לשמור את המסמך

4

10

בשלב זה יש להציג את חלון התסריטים . 9
)Window > Utilities > Scripts( וללחוץ לחיצה כפולה 

על התסריט LayersToSmartObjects.scpt הממוקם 
 .Application בתיקיית

כעת יופיע חלון ובו יש לקבוע את המאפיינים בהתאם . 10
 Layers are Smart Objects לדוגמא. סימון האפשרות
ימיר את השכבות לשכבות אובייקט חכם. לחיצה כפולה על 
שכבת האובייקט החכם תפתח את השכבה באילוסטרייטור 

ותאפשר עריכתו. יש לאשר את החלון )OK(, להתרווח 
לאחור ולאפשר לתסריט לבצע את עבודתו. משך הפעולה 

בהתאם למורכבות הקובץ.
בסוף התהליך יש לבדוק את שקובץ שנוצר תואם את . 11

הקובץ המקורי ועונה על הציפיות...

9

2

http://www.photoshopmaster.co.il
https://www.facebook.com/photoshopmasterisrael
https://www.youtube.com/channel/UCUEdSTaVLAaNhqlPMtgEL4Q
http://www.photoshopmaster.co.il/#!shop---book/c1wcu
https://www.facebook.com/groups/645722772236207/
http://www.photoshopmaster.co.il
https://www.oss-usa.com/sites/default/files/upload/scripts/InDesign_to_Photoshop_2.2.app.zip


www.PhotoshopMaster.co.il  כל הזכויות שמורות ליגאל לוי © מתוך האתר

ייצוא מאינדיזיין לשכבות בפוטושופ, יישום רובוטי מרצף פעולות

יצירת יישום רובוטי מרצף פעולות מוקלט 

 )Action( בפרק הקודם למדנו כיצד להקליט רצף פעולות
ולהחיל אותו על מספר רב של תמונות. בנוסף למדנו כיצד 

 )File>Automate מתפריט( Batch להשתמש בפקודה
כמכונה המפעילה את רצף הפעולות שהקלטנו על תיקיית 
תמונות. מדובר במכונה משומנת, אך כזאת המאלצת אותך 

להגדירה כל פעם מחדש. לצד פקודה זאת פוטושופ מאפשרת 
להפוך את רצף הפעולות ליישום קטן המאפשר לגרור עליו 
תיקיית תמונות וזה פשוט ייבצע את רצף הפעולות על כל 

התמונות שבתיקייה, בלי לשאול שאלות מיותרות. עכשיו דמיינו 
את עצמכם חוזרים מיום צילומים עם 1000 תמונות ובמקום 
לפתוח את פוטושופ ולהתחיל להגדיר לה מה אנחנו רוצים, 
פשוט גוררים את התיקייה על היישום והוא לבד יעשה מה 

שביקשנו ללא שאלה נוספת.

כדי ליצור את אותו רובוט או יישום, יש להקליט רצף פעולות . 1
כלשהו- ממנו נייצר את היישום. לדוגמא, ניצור רצף פעולות 

שימיר את כל התמונות לגווני אפור. נקדים ונציין שניתן כמובן 
להקליט כל רצף פעולות שעולה על הדעת:

2 ..)Window>Actions( נציג את חלון רצף הפעולות

נבחר מהתפריט הצדדי בפקודה New Action, או נלחץ . 3
על הכפתור המתאים בתחתית החלון.

בחלון שנפתח נעניק את השם Black & White או גווני . 4
.)Record(  אפור ונאשר את החלון

כעת נוסיף שכבת התאמה מסוג Black & White בעזרת . 5
לחיצה על הכפתור המתאים בחלון השכבות ובחירה בשכבת 

ההתאמה הרצוייה.

6 . Brightness/Contrast נוסיף שכבת התאמה מסוג
נקבע את ערך הקונטרסט על 30%. 

7 . .Soft Light-נשנה את שיטת השילוב של השכבה ל 
כאמור, ניתן להמיר את צבעי התמונה לגווני אפור בכל שיטה 

העולה על הדעת, או בכלל להקליט רצף פעולות אחר. 

8 . Flatten Image נשטח את התמונה בעזרת פקודה
.File מתפריט

9 . Save As ולסיום נשמור את התוצאה באמצעות הפקודה 
מתפריט File. בחלון שנפתח נשמור את התמונה בתיקייה 

מיוחדת שניצור על שולחן העבודה בשם תמונות בגווני אפור 
.)Save( או כל שם אחר שתבחר ונאשר את החלון

כעת נעצור את ההקלטה בעזרת לחיצה על הכפתור . 10
.)Actions( המתאים בחלון רצף הפעולות

בשלב זה יש בידך רצף פעולות. כדי ליצור ממנו יישום הפעל . 11
.File>Automate>Create Droplet את הפקודה
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זהו! מבט מהיר בשולחן העבודה, או במיקום אחר בו בחרת . 15
לשמור את היישום )Droplet(, יגלה דמות של חץ כחול 

הפונה למטה הנושא את האותיות PS. מדובר ביישום שכל 
תפקידו להריץ את רצף הפעולות. ניתן לגרור עליו תמונות 

 בודדות ואפילו תיקיות שלמות המכילות תמונות.
היישום יפעיל את פוטושופ, יריץ את רצף הפעולות 

)Action( שנקבע לו וישמור את התוצאה בתיקייה 
.Create Droplet שנקבעה לו בחלון 

ניתן ליצור מספר יישומונים לפעולות שאתם מבצעים על 
בסיס קבוע. למשל יישום היוצר עותק מוקטן ועם החותמת 

שלכם, כפי שהוסבר בפרק הקודם, או יישום שממיר את 
התמונות למודל צבע אחר וכדומה.

חלון רצף הפעולות במצב כפתורי 

אנו בדרך כלל ממליצים להעניק לרצפי הפעולות שאתם 
מקליטים בחלון רצף הפעולות )Actions( תוויות צבעוניות. 

הסיבה לכך נעוצה במצב מיוחד של חלון רצף הפעולות. 
 .)Button Mode( מהתפריט הצדדי בחלון בחר במצב כפתורים

פקודה זו משנה את תצוגת החלון למצב של כפתורים. מצב זה 
נועד להפעלת רצף פעולות בלבד )החלון ייחסר במצב זה כל 

כפתור אחר(. רגע, למה זה טוב? ראשית תוכל לקבוע שלפעולות 
מסוג מסויים )לדוגמא אפקטים( יהיה צבע כתום, לפעולות 

קבועות בתזרים העבודה )המרות בין מודלי צבע, למשל(- צבע 
ירוק, לשמירה בפורמט מסויים- צבע סגול וכן הלאה.

אגב, אם אינכם מרוצים מצבע התווית שהענקתם לאחד מרצפי 
הפעולות, תוכלו ללחוץ עליו לחיצה כפולה במצב רגיל, או לסמן 

 Action Options אותו ומהתפריט הצדדי לבחור בפקודה
ובחלון שנפתח להעניק לו תווית בצבע הרצוי.

לחזרה למצב הרגיל המאפשר הקלטת רצף פעולות יש לבחור 
שוב ב-Button Mode מהתפריט הצדדי בחלון זה. 

בחלון שנפתח ייבחר רצף הפעולות האחרון . 12
שהוקלט בתפריט A( Action(, תוכל להחליט 

שברצונך לבחור ברצף פעולות אחר. על מנת שלא 
 יצוצו תיבות אזהרה מכל סוג סמן את האפשרויות:
 Suppress File Open Options Dialogs
.)B( Supress Color Profile Warnings-ו

בראש החלון לחץ על כפתור Choose ובחר . 13
במיקום היישום )בדרך כלל בשולחן העבודה( ואשר 

.)Save(
14 . Choose בצידו הימני של החלון לחץ על כפתור

ובחר תיקייה אליה יישמרו התמונות ואשר 
.)C( )OK( ואשר את החלון )Choose(

A

B

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

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/photoshopmasterisrael
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.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

