תכנת פוטוסטורי :

צלמית התכנה לאחר התקנתה נראית כך :
הקלקה כפולה תפתח את התכנה :

בכדי להתחיל "סיפור" חדש נלחץ כמובן על  Begin a new storyולאחריו .next

זהו החלון המרכזי של התכנה :

נבחר את התמונה הרצויה
בכדי להתחיל  ,נקיש על הלחצן -
מהתיקייה שאליה הכנסתי מראש את התמונות שאני אצטרך לעבד עתה !

בדוגמא לעיל זוהי התיקייה שהכנתי לאחר הצילומים בעת השקת ספרה של ד "ר דינה קדוש פרג 'ון,
יש את התמונות המצולמות ויש את המוקטנות הנקראות בסוגריים – ( smallאני אעלה הסבר מפורט
לגבי שינוי גודל תמונה בהמשך )
אני יכול לסמ ן תמונה אחת בכל פעם או לחילופין ניתן לסמן מספר תמונות ברצף ע "י החזקת מקש
( ctrlקונטרול ) וסימון בעזרת כפתור שמאלי של העכבר על הקבצים /התמונות הרצויות לי .
כך זה נראה לאחר הסימון :

עתה נקיש .ok
וזהו חלון הפוטוסטורי עתה :

במרכז התמונה הראשונה ברצף  ,ולמטה "בסרגל" התמונות כולן !

עתה ניתן גם לבצע "עריכה" לתמונות  ,לכל אחת בנפרד .
נסמן את התמונה הרצויה לדוגמא של דינה כאשר היא לא מיושרת

עתה נטפל בתמונה זו ! ראשית ניישר אותה ע "י החיצים ההלו – לחיצה על הכיוון המתאים וראה זה
פלא התמונה התיישרה !

עתה לתשומת ליבכ ם ,יש עוד אפשרויות עריכה והן :

סובב ( 90מעלות )

תקן עין אדומה

תקן רמת צבע

שחקו וראו מה עושה לתמונה !!
לחיצה אחת מחילה את השינוי ולחיצה נוספת מבטלת אותו !!

המאפשר לכם "לסלק" גבול
בנוסף ישנו לחצן מימין לתמונות
שחור ,כלומר ברגע שהפכתם את התמונ ה עתה יש לה משני צדדיה פסים שחורים

בלחיצה על כפתור זה נקבל את המסך הבא :

מימין המחשב מראה לנו עתה את התמונה ללא הפסים שהחורים משני הצדדים  ,ומצד שמאל הוא
מראה לנו את השטח שהוא התמקד עליו  ,ניתן להניע את המלבן המואר ולראות איך זה משפיע על
התמונה המוצגת :

ניתן כמובן למתוח או לצמצם את "המלבן" שעל התמונה וכך לקלוע למה שאתם חושבים לנכון
שנראה טוב יותר ! ברגע שהגעתם למצב האופטימלי הקישו  , yesאם לא תרצו להחיל את השינוי
הקישו  .cancelאו הקישו .no
ברגע שאלחץ  yesזה מה שנקבל :

אם נרצה "להתעלל " יותר בתמונה /ות נפעי ל את האפשרות הבאה :
בלחיצה על  editיתחלף המסך:

עתה יש לשוניות לעיל וכל אחת מבצעת דברים מסוימים  ,לחצן  cropיסיר את המיקוד ממרכז
התמונה ויחזיר את "הפסים" השחורים  Rotate .זה למעשה הסיבוב שלנו לתמונה .
מצב Auto Fix

מאפשר תיקון ניגודיות  ,תיקון רמות צבע ותיק ון עין אדומה .
מצב  – Add Effectהוספת אפקט

מאפשר ע"י פתיחת חלון האפקטים לבחור אפקט מובנה בתוכנה .
לדוגמא בחרתי כאן מצב של "צבע מים"

אם לא רוצים אפקט מסוים תמיד ניתן לבחור את האפשרות הראשונה שהיא .none :
שימו לב ! שמתחת לבחירת האפקט יש את השורה הבאה :

אם נסמן את תיבת הסימון  ,המחשב יחיל את האפקט
הנבחר על כל התמונות בסיפור שלנו .

בעת לחיצה על  NEXTנעבור לשלב הבא בעיצוב הסיפור שלנו והוא הכנסת טקסט לתמונה .

את הטקסט הרצוי מזינים בתיבת הטקסט לעיל .


שימו לב שגם אם שכחתם להוסיף אפקט קודם  ,ניתן לבצע זאת עתה

זהו הטקסט שלי  ,מיקמתי אותו במרכז וביקשתי שיהיה למעלה בתמונה  .צבע הטקסט ניתן אף הוא
לבחירה בלחיצה על צלמית זו .
וזהו חלון שבעצם מכיל את סוג הגופן  ,גודל הטקסט  ,צבעו והאפקט שלו .

כמו כן לחצן זה בקצה הימני של התמונה

מאפשר מעבר לתמונה הבאה ע "פ הסדר.

לאחר בחירת התמונות ושינוי/עיצוב התמונות כולן .אנו מגיעים לשלב שבו ניתן לבצע שילוב בין
התמונות  ,כלומר יווצר מעבר בין התמונות באופן שיצור אפקט של "זום"  /תקריב בין התמונות (כפי
שהצגתי באתר – התוצר של הביקור בבית גוברין )
מצב זה יופיע לאחר לחיצה על  nextבתחתית התמונה :

הלחצן

יאפשר את האפקט הבא :

 2אפשרויות עיקריות ישנן במסך זה :
הראשונה מאפשרת מיקום "התנועה"
היכן תתחיל התמונה (באיזה גודל
זה מבוצע כך:

מנקודה התחלתית לנקודה סופית  ,כלומר לסמן לתכנה
ומיקום היא תהיה ) והיכן היא תסתיים (מיקום וגודל ) .שלב

חובה לסמן את האפשרות הנ "ל
לאחר הסימון מופיעים ריבועים בקצות התמונות מימין ושמאל :

במקרה זה אגרור את הנקודות בעזרת העכבר בתמונה משמאל (תמונת ההתחלה ) ואציב את
"הריבוע" במרכז ,בתמונה השניה הימנית אני אציב את הריבוע על מרבית התמונה .

השלב הבא הוא לבחון את מה שיצא לי כאן ! לכן נקיש על  – Previewתצוגה מקדימה
לחצן זה ממוקם מימין החלון הנ "ל .
כאן תוודאו שהתזמון או יותר נכון הזמן להצגת התמונה הוא מספיק ואם לא  ,תמיד תוכלו לומר
למחשב להגדיל את זמן ההצגה  .כיצד ע"י לחיצה על

לא הנחתי למחשב לקבוע ז מן "אוטומטי " אלא אני רוצה שהמהלך הזה של "התנועה" לכאורה יתבצע
במשך  15שניות.
את זה תצטרכו להחליט על כל תמונה שלכם .במידה ולא תאמרו למחשב "בצע זאת אוטומטית "
(הלחצן מעל התזמון האישי )
בכל פעם שתקישו על מעבר לתמונה הבאה בכדי להחיל עליה את התנועה /מעבר המחשב ישאל את
השאלה הבאה:

השלב הבא לאחר קביעת "התנועות " הוא יצירת "מעברים" בין התמונות השונות  .כל אחד כרצונו
יחליט מה מתאים ומה מתאים .
בכדי לעבור למעברים נלחץ על  Transitionבאותו חלון ממש .

האפקטים למעברים ממוקמים בחלון התחתון של התכנה :

בכדי לאפשר את המעברים נקיש קודם על לחצן
ברגע שנסמן אותו נוכל לעבור לאפקטי המעברים בתחתית החלון .
מה שנותר הוא לבחור "מעבר" ולראות מה הוא עושה לתמונה המוצגת !

בתמונה זו הדגמתי מעבר ורואים את האפקט המתבצע על התמונה !!
גם כאן מותר להחליט אם המעברים יהיו אוטומטיים או ע "פ בחירתכם.

גם כאן בכל פעם שתקישו על מעבר לתמונה הבאה בכדי להחיל עליה את התנועה /מעבר המחשב
ישאל את השאלה הבאה :

==
בחלון התכנה הראשי ניתן גם לבצע "תצוגה מקדימה " אך ניתן גם לבצע את הדברים הבאים :

בתיבת הטקסט הקטנה ניתן לרשום באופן חופשי טקסט שיעזור לך ב המשך להקליט את הסיפור
(הטקסט הוא בנקודות עבורך )

אם ברצונכם להקליט את הסיפור על התמונה המוצגת ניתן לעשות זאת בקלות בעזרת מיקרופון
המחובר למחשב .כל מה שעליכם לעשות הוא ללחוץ כאשר אתם מוכנים על לחצן "ההקלטה"

ואז תתבצע הקלטה אישית שלכם לתמונה .
כך ניתן ליי שם זאת על התמונות הרצויות לכם .
שימו לב שחלון "התסריט" התחתון אתם רואים מה עשיתם :

התזמון שנתתם  ,יש אפקט מעבר  ,יש הקלטה .

בסיום (לאחר עוד לחיצה על "הבא" )Next

ניתן להוסיף "מוסיקת רקע " לסרטון .ניתן לבחור מתוך מאגר קיים ע "י לחיצה על –  Select Musicאו
שניתן "ליצור " מהמאגר שיש לתכנה (תשחקו עם זה  ,זה נחמד)
ושוב ניתן לבצע "תצוגה מקדימה " ואז רואים מה נוצר .

לחיצה על הבא מביאה אותנו לשלב הסיום שהוא בעצם שמירת היצירה

אנו נשאיר את אופציה ראשונה (שמירה על המחשב האישי שלי )
ניתן לקבוע את מיקום הקובץ השמור .
וניתן לשנות גודל ורזולוציה לסרטון ( .בשלב זה נבחר את האפשרות )computer 2 640 x 480
לפני לחיצה על "הבא" שזהו שלב יצירת הסרט  .נלחץ על  – Save Projectשמירת פרוייקט  .מדוע ?
בכדי שנוכל לתקן  ,לשנות  ,להוסיף ולערוך את הסרט עד שיהיה מוכן לשביעות רצונינו !!

