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הקדמה

אי שם בסוף שנות ה-90 הציגה גירסה   5   של פוטושופ   לראשונה   את   חלון   ההיסטוריה.  עד   לגירסה   זאת   ניתן   היה   לבצע   פעולת  
 ביטול   אחת  ( Undo )  בלבד .  אירוע מכונן זה נרשם בדפי ההיסטוריה כחידוש המהפכני ביותר עד כה, השווה רק להופעת השכבות 
בגירסה 3. מאז ועד היום אנו תלויים בחלון זה, המאפשר לחזור לשלבים מוקדמים בעבודה, להתחרט על פעולות אחרונות ובעיקר 

לטעות. אך חלון זה משמש באופן חלקי את מרבית המשתמשים שאינם מודעים לאפשרויות שהוא מציע. במאמר זה נציג דרכים 
לניצול מיטבי של החלון, נחשוף סודות ונספק טיפים שיישפרו את תזרים העבודה שלכם.

רבותי ההיסטוריה חוזרת

מי לא מכיר את חלון ההיסטוריה (Window>History)? למעשה מדובר 
באחד החלונות החיוניים לכל משתמש. מרבית המשתמשים נעזרים בו 
אך ורק כדי לחזור לשלבים מוקדמים יותר בעבודה. אך בחלון זה מספר 

אפשרויות העשויות להקל על שלבים בעבודה, לפתור בעיות ולחסוך לא 
מעט כאבי ראש. אספנו עבורכם מספר טיפים שימושיים שחלקם ודאי היו 

נסתרים מעיניכם:

עם פתיחת הקובץ נשמרת בחלון ההיסטוריה תמונת מצב של הקובץ . 1
לפני עריכתו (A). למה זה טוב? לכמה תרחישים: במידה ועבדת 

בטעות על שכבת הרקע, תוכל תמיד לחזור לתכולה המקורית שלה 
בשני אמצעים, הראשון הוא מברשת ההיסטוריה )עליה נדון בהמשך( 
המאפשרת לצבוע מידע מתמונת מצב בהיסטוריה. השני נוגע לחלון 

המילוי- מה קורה אם רוצים לשמר את מה שעשינו אך לשחזר את 
 שכבת הרקע המקורית? פועלים בהתאם לשלבים הבאים:

 Cmd+J( ראשית שכפל את שכבת הרקע עליה ביצעת את השינויים
 במק, או Ctrl+J בחלונות(.

כעת סמן את שכבת הרקע (Background) והפעל פקודה 
Edit>Fill. בחלון שנפתח בחר מתפריט Contents באפשרות 

History ואשר את החלון (OK). תכולת קובץ המקור תשוחזר 
לשכבה זו. כל זאת בתנאי שמודל הצבע של הקובץ ומימדיו לא השתנו 

במהלך העבודה.
לא כל פעולה המתבצעת בפוטושופ נרשמת בחלון ההיסטוריה. . 2

כך קורה שאם החלטת באמצע העבודה להציג שכבה אחת מכל 
השכבות, או להסתיר שכבה אחת או יותר, התוכנה לא ממש תזכור 
את זה ולא תאפשר ביטול פעולה זו- אם תתחרט יהיה עליך לזכור 

מה הסתרת או הצגת- שיקום משתמש אחד שלא סינן קללה כשזה 
קרה לו. אך מסתבר שאפשר לקבוע לחלון ההיסטוריה להחשיב 

פעולה זו כברת-ביטול. כל שיש לעשות הוא להציג את אפשרויות חלון 
ההיסטוריה- מהתפריט הצדדי בחלון ההיסטוריה (B) יש להפעיל את 

 הפקודה History Options ובחלון שנפתח לסמן את האפשרות:
. (C) Make Layer Visibility Changes Undoable

אם כבר אנו דנים באפשרויות ההיסטוריה- חלקן שימושיות ביותר. . 3
ישנם קבצים שעריכתם כרוכה בשעות של עבודה. מדי פעם, בייחוד 

אחרי עבודה ממושכת, אנו נוטים לשמור את הקובץ. פוטושופ 
מאפשרת לשמור תמונת מצב של המסמך בכל שמירה (D), כך 

שניתן לחזור אליה בכל עת. אין הדבר דומה לפקודה Revert מתפריט 
File, מאחר וזו מאפשרת לחזור רק לשמירה האחרונה. תמונת מצב 

מאפשרת לחזור למצב זה במסמך בכל שלב. כל שיש לעשות הוא 
 .(E) ללחוץ על שורת צילום המצב
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מעבר לשמירה אוטומטית של תמונת מצב, פוטושופ מאפשרת . 4
לשמור תמונת מצב בכל שלב בעבודה. תמונת מצב זו מצלמת את 

מבנה המסמך ושומרת אותו זמנית לזיכרון. אין זה דומה לפקודה 
Save מתפריט File, מאחר וזו שומרת את הקובץ וכותבת אותו 

לדיסק. שמירת תמונת מצב משמרת מצב באופן זמני. מצב זה, יחד 
עם רשומות ההיסטוריה, נמחקים עם סגירת הקובץ. מסיבה זו חשוב 
לשמור את הקובץ מדי פעם. רגע, אם אני רוצה לשמור תמונת מצב 

של שלב בעבודה? אין בעיה, לחץ על כפתור המצלמה בתחתית חלון 
ההיסטוריה (F). כאמור, לחיצה על כפתור זה יוצרת צילום מצב של 

המסמך כולל מבנה השכבות שלו. במידה ורוצים לשמור תמונת מצב 
משוטחת של המסמך יש לבחור בתפריט הצדדי בחלון ההיסטוריה 

בפקודה New Snapshot, או להחזיק את מקש alt וללחוץ על 
 (G) בחלון שנפתח תוכל להעניק שם למצב .(F) כפתור המצלמה

 Full) ובנוסף לבחור לשמור מצב המשמר את מבנה השכבות
 ,(Merged Layers) גירסה משוטחת של המסמך ,(Document

או תמונת מצב של השכבה המסומנת (Current Layer). אפשרות 
זו תזכור רק את מצב שכבה זו וניתן לשחזר את מצבה באמצעות 

מברשת ההיסטוריה. לבחירה בכלי מברשת ההיסטוריה לחץ על מקש 
Y ובחלון ההיסטוריה לחץ על הריבוע שלצד שם המצב (H). כעת 

צבע את האזור לשחזור.
חלון אפשרויות ההיסטוריה מציע אפשרויות שעשויות להציל אתכם . 5

במידה וערכתם תמונה וכבר שמרתם אותה והתחרטתם. האפשרות 
Automatically Create First Snapshot מסומנת כברירת 

מחדל (I) ובלעדיה לא ניתן לחזור לשלב פתיחת הקובץ ללא הפעלת 
הפקודה Revert. כאמור הפקודה Revert מחזירה את הקובץ 

לשלב בו נשמר לאחרונה. אך אם המשתמש ביצע מספר שמירות 
ומעוניין לחזור לשלב פתיחת הקובץ- זו האפשרות היחידה העומדת 

לרשותו. במילים אחרות- הימנעו מלבטל אפשרות זו... כדי לחזור לשלב 
הפתיחה של הקובץ, גם אם הקובץ נשמר מספר פעמים ייש ללחוץ על 

.(J) שורת שם הקובץ בראש חלון ההיסטוריה
העדפות התוכנה )Cmd+K במק, או Ctrl+K בחלונות( מאפשרות . 6

בקטגוריה Performance לקבוע את מספר השלבים שניתן לבטל 
בחלון ההיסטוריה. ברירת המחדל בגירסאות קודמות הייתה 20 

ובגירסאות האחרונות 50. יש המפליגים וקובעים שהתוכנה תזכור עד 
100 שלבים לאחור. מצד אחד- אין כמו להיות זהירים, מצד 

שני ראוי לציין שקביעת מספר גבוה של שלבים עשוייה 
לפגוע בביצועי התוכנה. סכום הנע בין 30 ל-50 שלבים 
הגיוני ומקובל (K). אגב, הטיפ הבסיסי והשימושי ביותר 

לשימוש בחלון ההיסטוריה הוא: לחזרה לשלב הקודם 
)ביטול הפעולה האחרונה( יש להשתמש בקיצור 

המקלדת Cmd+alt+Z במק, או Ctrl+alt+Z בחלונות. 
 .Edit מתפריט Step Backward מדובר בפקודה

למעבר קדימה לשלבים האחרונים ניתן להיעזר בקיצור 
המקלדת Cmd+Shift+Z במק, Ctrl+Shift+Z בחלונות. 

.Edit מתפריט Step Forward מדובר בפקודה
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נשארת לי בזיכרון

פוטושופ מאפשרת לשמור תיעוד של היסטוריית הקובץ, כך 
שניתן יהיה לחזור בכל שלב ולבדוק את השלבים שהביאו ליצירתו. 
שימושי במיוחד אם רוצים למשל להציג ללקוח את התוצאה ואת 
הדרך ליצירתה, או רוצים להיזכר מה עשינו בדיוק, מבלי להסתמך 

על זכרוננו. כדי להפעיל את אפשרות שמירת ההיסטוריה יש 
לפתוח את העדפות התוכנה )Edit>Preferences בחלונות, 

 History Log במק( בקטגוריה Photoshop>Preferences
)קטגוריה General בגירסאות מוקדמות( יש לסמן את האפשרות 

History Log. כעת לפניך שלוש אפשרויות:
Metadata- היסטוריית הקובץ תישמר לתוך תגיות המידע . 1

של התמונה ותיטמע בקובץ. ניתן יהיה לצפות במידע בפוטושופ 
בחלון מידע אודות הקובץ (File>File Info) בקטגוריה 
.)History בגירסאות מוקדמות לשונית( Photoshop

Text File- ניתן לשמור את היסטוריית העריכה בקובץ מלל . 2
נפרד. בחירה באפשרות זו תפתח חלון ובו יש לבחור בתיקייה 

בה יישמרו קובצי המלל.
Both- ההיסטוריה תישמר הן בתגיות המידע אודות הקובץ . 3

 Metadata-והן כקובץ מלל. ההמלצה הכללית היא לבחור ב
כדי למנוע מצב בו כל קובץ שנערך יצר קובץ נוסף, אלא אם 

כן זו בחירתכם...
מתחת לאפשרויות אלו תפריט ובו ניתן לבחור מהאפשרויות 

הבאות: Sessions Only- המתעד את הפעולות עד לסגירת 
הקובץ ויציאה מהתוכנה, Consice- שומר מידע מקיף אודות 
הקובץ, כולל עריכות שבוצעו במועדים שונים, אך מתמצת את 

 הפעולות ו-Detailed המקפיד לתעד את כל העריכות באריכות.
לדוגמא, יומן שתועד באמצעות Consice ייתאר שהתמונה נגזרה 

באמצעות  כלי הגזירה ואילו יומן מפורט (Detailed) ייתאר את 
מימדי הגזירה, הזוית האבחנה וכו׳.

טיפים לשימוש בחלון ההיסטוריה

חלון ההיסטוריה פועל באופן טורי, או קווי )לינארי(. משמע, לא . 1
ניתן למחוק שלב אחד שאינו בסוף רשימת הפעולות. מחיקת 

שלב מאמצע רשימתהשלבים תגרום למחיקת כל השלבים 
תחתיו. יחד עם זאת פוטושופ מאפשרת למחוק את הרישום 

של פעולה זו, כדי לפנות מקום לשלבים נוספים שייזכרו על 
ידה. כדי לעשות זאת יש להפעיל מהתפריט הצדדי בחלון 

ההיסטוריה את הפקודה History Options ובחלון שנפתח 
 .Allow None-Linear History :לסמן את האפשרות
כעת ניתן ללחוץ על אחד משלבי ההיסטוריה ולגרור אותו 

לפח )או ללחוץ על השלב עם לחצן ימני בעכבר ולבחור 
בתפריט ב-Delete(. בפועל לא ביטלנו את הפעולה שבשלב 

זה, אך הסרנו אותה מהרשימה.
כאמור, השלבים ותמונות המצב בחלון ההיסטוריה נמחקים . 2

ברגע שהקובץ נסגר. מסיבה זו פוטושופ מאפשרת ליצור מכל 
שלב קובץ נפרד. כל שיש לעשות הוא לסמן את השלב בחלון 
 New ההיסטוריה ומהתפריט הצדדי בחלון להפעיל פקודה

Document, או ללחוץ על הכפתור שלצד כפתור המצלמה.
עובדים על קובץ פוטושופ פרק זמן ארוך והמחשב מתחיל . 3

להזדחל? חלק מזה טמון במספר השלבים שנקבעו בהעדפות 
התוכנה. תוכל להקל על פעולת המחשב על ידי מחיקת 

שלבי ההיסטוריה )כדאי לפני כן ליצור תצלום מצב( בעזרת 
הפעלת הפקודה Clear History, או אפילו להיעזר במחיקת 

הפעולות מהזיכרון באמצעות הפקודה Histories מתפריט 
Edit>Purge. פעולה זו תזהיר שלא ניתן לבטלה- משמע 

לאחר אישור החלון לא ניתן לבטל פעולה זו. ניקוי הזיכרון 
ישחרר זיכרון אחסון, אך גם ימחק את רשימת ההיסטוריה.
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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
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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/
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