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אוספים חכמים בלייטרום

הקדמה

אחת התכונות המשמעותיות ביותר בלייטרום היא היכולת לבצע מעקב אחר קבצים חשובים ולאתר אותם בזריזות בכל עת. אוספי תמונות 
מאפשרים למשתמש לנהל כמות עצומה של תמונות באופן חכם ויעיל ולספק גישה מהירה אליהן. ללייטרום שני סוגי אוספים עיקריים:

אוסף תמונות רגיל שנוצר על ידי המשתמש באמצעות סימון התמונות והגדרתן כאוסף תמונות. נהוג להתייחס לאוספים כאל 
תיקיות וירטואליות בהן ממוקמים קיצורי דרך לתמונות. תמונה, אגב, יכולה להיות חלק ממספר אוספים. אוסף חכם לעומת זאת 

הוא אוסף של תמונות בעלות מאפיינים משותפים, לדוגמא, תמונות בעלות מילת מפתח משותפת. נהוג להתייחס לאוספים חכמים 
כאל חיפושים שמורים המבוססים על תגיות מידע. משמע, המשתמש קובע מספר קריטריונים והתוכנה תלקט לאוסף את כל 

התמונות העונות לקריטריונים אלה. אוסף חכם הוא בעצם אוסף אוטומטי. ברגע שתמונות מקבלות תכונות מסויימות, הנכללות 
בקריטריונים שהוגדרו, הן מצטרפות לאוסף באופן אוטומטי. עד כמה זה שימושי ואיך זה יכול לסייע בעבודה השוטפת במאמר זה.

יצירת אוסף חכם 

מבט מהיר בצידו השמאלי של חלון התוכנה מגלה שהקטגוריה 
Folders מופיעה רק במודול הספרייה )Library(. הקטגוריה 

אוספים )Collections( לעומת זאת, מופיעה בכל המודולים. 
זוהי רק סיבה אחת לשימוש באוספי תמונות. ללייטרום כאמור 

סוג נוסף של אוספי תמונות שנוצרים בהתאם לקריטריונים 
שקובע המשתמש. בשלבים הבאים ניצור אוספים חכמים 

שיסייעו באיתור מהיר של תמונות. בדוגמא הבאה ניצור אוסף 
המורכב מתמונות של כלבי בוקסר שסומנו על ידינו כאהובות 

וצולמו בשלוש השנים האחרונות.
1 . Collections ליצירת אוסף חכם יש לגלול לקטגוריה

בצידו השמאלי של חלון התוכנה. יש ללחוץ על 
כפתור ההוספה  )  ( שלצד שם הקטגוריה 

 ומהתפריט הנשלף יש לבחור בפקודה
.Create Smart Collection

 בחלון שנפתח נעניק שם לאוסף,. 2
 Favorite Boxers בדוגמא.

בתפריט Match נבחר ב-All. משמע התמונות . 3
חייבות לענות על כל הכללים שנקבעו.

 מהתפריט הנשלף יש לבחור. 4
.Other Metadata>Keywords-ב

בשדה שנפתח נקליד את המילה Boxer. משמע, . 5
האוסף יכלול תמונות להן ניתנה מילת מפתח זו.

כעת, לקביעת קטגוריה נוספת לחץ על כפתור . 6
ההוספה )+( שמימין לשדה.

בשלב זה עליך לבחור מהתפריט את שיטת הסינון בה . 7
אתה משתמש בדרך כלל. למשל, אם אתה נוהג להשתמש 
 Rating-בכוכבים לדירוג התמונות האהובות עליך בחר ב

וקבע את כמות הכוכבים הרצוייה על ידי לחיצה בשדה 
הרצוי )בדוגמא זאת בחרנו בחמישה כוכבים(. במידה ואתה 
נוהג להסתפק בדגלון לבן כסימון לתמונה שאהבת בחר 

 .Flagged-וב Is-ומהתפריטים מימין בחר ב Pick Flag-ב
במידה ואתה נוהג לסמן תמונות אהובות בתוית צבעוניות, 
בחר ב-Label Color ובתפריטים מימין בחר ב-Is ובחר 

בצבע הרצוי. אנו בחרנו בדירוג כוכבים )Rating( והענקנו

1

ציון של חמישה כוכבים על ידי לחיצה וגרירה בשדה.
כעת נגביל את האוסף לשלוש השנים האחרונות. לחץ על כפתור . 8

 .Date>Capture Date-ההוספה )+( ומהתפריט בחר ב
בתפריט שמימין בחר ב-Is in the last, בתפריט שמימינו . 9

בחר ב-Months ובשדה שמשמאלו הקלד 36 )36 חודשים 
שהם 3 שנים(. 

זהו! כל שנותר הוא ללחוץ על כפתור Create. במידה ויש . 10
תמונות העונות על הקריטריונים שהצבת )משמע, כוללות את 
המילה Boxer, קיבלו דירוג של 5 כוכבים וצולמו בשלוש השנים 
.Favorite Boxers האחרונות( הן יופיעו באוסף חכם בשם
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אוספים חכמים בלייטרום

עריכת אוסף חכם 

נניח שהחלטת לאחר זמן מה לשנות את הקריטריונים 
באוסף חכם זה או אחר. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ 

 Collections לחיצה כפולה על שם האוסף בקטגוריה
ובחלון שנפתח תוכל למחוק חלק מהקריטריונים בעזרת 
לחיצה על כפתור המינוס שמימין לקריטריון, או לשנות 

את ההגדרות. בדוגמא זאת נרצה לצמצם את הבחירה 
באמצעות הוספת קריטריון הקובע שרק תמונות 

שסומנו בדגלונים יכללו באוסף.

החזק את מקש alt כפתור ההוספה יתחלף בכפתור . 1
# )סולמית(- לחץ על הסולמית בקריטריון האחרון.

כעת יופיע בכותרת קריטריון הקובע שכל מה שיוגדר . 2
.)Any of the following are true( יהיה נכון

מהתפריט יש לבחור ב-Pick Flag מהתפריט . 3
.Flagged-ומזה שלצידו ב Is-הסמוך ב

4 ..)Save( כעת יש לאשר את העריכה
בשלב זה אם היו תמונות באוסף שלא דוגללו הן . 5

יוסרו אוטומטית ממנו. שיטה זו מאפשרת לסנן 
עשרות אלפי תמונות לכדי תמונות בודדות.

יצירת אוסף מבוסס מיקום 

לייטרום יודעת לייצר אוספים חכמים המתבססים 
על תגיות מידע )Metadata(. כך למשל, ניתן ליצור 
אוסף חכם של תמונות שצולמו בעיר מסויימת. מידע 
זה מתבסס על נתונים שנוספו לתמונה על ידי רכיב 
GPS המובנה בחלק מהמצלמות. במידה והמצלמה 

שברשותך חסרה רכיב זה, עדיין ניתן להוסיף 
לתמונה מידע זה באמצעות סנכרון נתונים עם 

תמונות שצולמו עם רכיב GPS כמו התקנים חכמים 
)סמארטפון, אייפד וכדומה(.  

כדי ליצור אוסף כזה יש ללחוץ על כפתור ההוספה . 1
)  ( שלצד שם הקטגוריה ומהתפריט הנשלף 

.Create Smart Collection יש לבחור בפקודה
בחלון שנפתח נעניק שם לאוסף, Einat בדוגמא.. 2
3 ..Location>City-מהתפריט נבחר ב
בתפריט הימני שנפתח נבחר ב-Is ובשדה שלציד . 4

.)A( )Create( ונאשר Einat נקליד את המילה
כעת כל התמונות בקטלוג שצולמו בקיבוץ עינת, . 5

באמצעות מצלמה בעלת רכיב GPS, או נוסף להן 
בלייטרום נתון מיקום- יופיעו באוסף. ראוי לציין שעל 
מנת שמצלמות אלו יוסיפו את המידע לתמונות, יש 
להפעיל את הרכיב בתפריט המצלמה לפני הצילום.

שים לב! אם מאפייני התמונות ישתנו, למשל, אם תחליט 	 
בשלב מסויים שלתמונה מסויימת לא מגיע 5 כוכבים, 

אלא רק 4, תמונה זאת תיגרע אוטומטית מאוסף חכם זה.

טיפ! ניתן ליצור אוסף חכם נגטיבי, משמע אוסף של תמונות 	 
שאינן עונות על הקריטריונים שציינת. כדי לעשות זאת יש 

לבחור בתפריט Match ב-None. בצורה זאת ניתן למשל 
לקבוע שתמונות שצולמו למשל במצלמה מסויימת לא ייכללו 

באוסף זה.
הערה: על שימוש בנתוני מיקום בתמונות שצולמו ללא רכיב 	 

GPS ו על המודול מפה )Map( בלייטרום, ניתן לקרוא בהרחבה 
בספר ״Lightroom המדריך המלא לעיבוד תמונה״ 

בהוצאת מנטור.
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פרטים נוספים אודות אוספים ואוספים חכמים ניתן לקרוא בפרק הספרייה
מנטור בהוצאת  Lightroom- המדריך המלא לעיבוד תמונה  בספר 

המאמר נכתב ע״י יגאל לוי

אוספים חכמים בלייטרום

יצירת אוספים חכמים נוספים 

כאמור, אוספים חכמים מאפשרים לסנן אוטומטית את הקטלוג 
ולאכלס רק את התמונות העונות לקריטריונים שהצבנו. 

בדומה לחיפושים חכמים בלייטרום, גם כאן אפשר לאתר 
תמונות שנוצרו בתנאים מסויימים. לדוגמא, נניח שאני מחפש 
תמונה מסויימת, אני לא זוכר מתי היא צולמה, איך קראתי לה 

ואפילו אין לה ולו מילת מפתח אחת. מה שאני כן זוכר הוא 
שהתמונה צולמה בחשיפה ארוכה, באמצעות מצלמת ניקון 
דגם D5300 ובעדשה בעלת אורך מוקד של 18-250 מ״מ. 
אני יכול ליצור אוסף חכם שייאגד את כל התמונות העונות 

לקריטריונים אלו. נעשה זאת בדרך הבאה:
כדי ליצור אוסף כזה יש ללחוץ על כפתור הפלוס  )  ( . 1

שלצד שם הקטגוריה ומהתפריט הנשלף יש לבחור בפקודה 
.Create Smart Collection

בחלון שנפתח נעניק שם לאוסף: חשיפות ארוכות- ניקון, או . 2
Long Exposures-Nikon D5300 בדוגמא.

3 ..Camera Info>Camera-מהתפריט נבחר ב
בתפריט הימני שנפתח נבחר ב-Is ובשדה שלצידו נקליד . 4

את שם ודגם המצלמה Nikon D5300 בדוגמא.
להוספת קריטריון נלחץ על כפתור ההוספה )+(.. 5
נוסיף קריטריון הנוגע למשך החשיפה. מהתפריט נבחר . 6

.Camera Info>Shutter Speed-הפעם ב
בתפריט הימני שנפתח נבחר ב-Is in range ובשדות . 7

שלצידו נקליד את טווח הזמן המינימלי, בדוגמא זאת 
.)30.0 Sec( עד 30 שניות )5.0 Sec( קבענו 5 שניות

להוספת העדשה נלחץ על כפתור ההוספה )+(.. 8
9 ..Camera Info>Lens-מהתפריט נבחר הפעם ב

בתפריט הימני שנפתח נבחר ב-Contains ובשדה שלצידו . 10
בדוגמא.  18-250 mm מוקד העדשה  אורך  את  נקליד 

11 . .Create כל שנותר הוא ללחוץ על כפתור
כעת נוכל לראות בחלון התוכנה המרכזי את כל התמונות . 12

בקטלוג שצולמו בחשיפה ארוכה )8-29 שניות(, באמצעות 
מצלמת ניקון דגם D5300, בעלת עדשה עם אורך מוקד 

18-250 מ״מ. התמונות יופיעו באוסף חכם בקטגוריה 
 .Long Exposure-Nikon D5300 ששמו Collections

זוהי ההזדמנות גם להמליץ ליצור, מבעוד מועד, סדרת 
 Smart Collections שתיקרא )Collection Set( אוספים

ובתוכה יישמרו כל האוספים החכמים שיצרת. ניתן למקם 
את האוספים החכמים ישירות לסדרה זאת באמצעות סימון 

האפשרות Inside a Collection Set ובחירה מהתפריט 
בסדרת האוספים הרצוייה.
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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

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
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.photoshopmaster.co.il/#!shop---book/c1wcu
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

