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סגירה תקנית לפוטו
הוראות שיעזרו לכם להשיג    תמונה איכותית ונאמנה למקור

התפריטים  בפוטושופ ובלייטרום

ת 

כיולים • הסמכו

נאו ת סד



מסך ומדפסת מציגים צבעוניות נכונה1. האם אני רואה צבע נכון ?
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מסך מכוייל
כדי להיות בטוחים שהמסך שלכם מציג צבעוניות מדוייקת, בצעו בדיקת כיול. הורידו את סרגלי התקן מאתר התקן, 

הציגו על המסך והשוו לסרגלי התקן שקיבלתם. אם לא דומה, יש לכייל את המסך.
טיפ צבע - מסכי הרטינה של המקינטוש מציגים צבעוניות מדהימה. זהירות - אי אפשר להדפיס את הצבעוניות 

המדהימה הזו. בנוסף, המסכים הרגילים של הלקוחות והאינטרנט יציגו צבעוניות שטוחה וחסרת צבע. 

הצבע הנכון
אתם משקיעים הרבה בתמונה שלכם ורוצים שהיא תצא בדיוק כמו המסך או המדפסת

גם אנחנו בפיקצר פרפקט רוצים את אותו הדבר

אם המסך שלכם יציג צבעוניות נכונה ומדוייקת, אתם תראו בדיוק כמו שאנחנו מדפיסים !	 

אצלנו בפיקצר פרפקט המדפסות והמסכים מכויילים לפי התקנים המובילים בעולם
כל מה שעליכם לעשות הוא לבדוק את המסכים והמדפסות שלכם לפי ההוראות שבדף הנגדי

צרו איתנו קשר והזמינו את סרגלי התקן לבדיקה עצמית
לא דומה למסך? זקוקים למסך טוב או למדפסת מדוייקת? צרו קשר עם התקן.

מדפסת מכויילת
אם יש לכם מדפסת או שאתם רוצים לבדוק הדפסה כל שהיא, עכשיו אתם יכולים !

הדפיסו או שלחו להדפסה את סרגלי התקן והשוו לסרגלים המקוריים שקיבלתם. אם דומה - ההדפסה טובה.

טיפ צבע - אם אתם לא רואים שלבים בצד שמאל - המדפסת שלכם ״סותמת״ את הכהים. אם אתם לא רואים 
מדרגות בצד ימין - המדפסת שלכם ״שורפת״ את הבהירים.

טיפ צבע - מדפסת זירוקס )לייזר( או אפסון )הזרקת דיו( המכויילות לפי התקן, יכולות להציג בדיוק את הצבעוניות 
שאצלינו במפעל. 
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? CMYK או RGB .2

האם אתה אימג׳ מאסטר? התמונות שלך ייראו מושלם

בעיות נפוצות במסכים2. דוקטור, המסך שלי בסדר?
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הורד שקופית בדיקה
1. גלוש לעמוד התקן של פיקצר פרפקט והורד את שקופית הבדיקה הרלוונטית

2. פתח אותה בפוטושופ או בלייטרום בגודל 100% )בדיוק(

3. במסך תקין:
כל הילדים צריכים להראות באותה הצבעוניות והתאורה כמו הילד באמצע	 
שני הפסים צריכים להיות אפורים. כמו בתמונה כאן למעלה.	 

טיפ צבע - במסכים זולים עם פאנל TN החלק העליון יהיה יותר כהה 
מהתחתון. מסך כזה לא מתאים לצלמים

טיפ צבע - מסכים לא מגיעים מכויילים מהמפעל וכל כמה זמן צריך לכייל 
אותם מחדש כי הם משנים צבעוניות

טיפ צבע - כמו במצלמות, מסכים זולים פחות טובים ממסכים יקרים. אם 
זה חשוב לכם, כוונו למסך איכותי

טיפ צבע - מסך טוב שומר על העיניים, מציג צבעוניות מדוייקת, יודע לכייל 
את עצמו, אחיד מבחינת תאורה וצבע על פני כל התצוגה שלו, מגובה 

באחריות להרבה שנים. קישור למסך טוב וזול. קישור למסך מקצועי.

הילדים זהים, הפסים לא אפורים
המסך תקין אבל מצריך כיול באמצעות 

מכשיר כיול איכותי ותוכנה מתאימה.
יש לכייל.

למעלה כהה, למטה בהיר
זה מסך עם פאנל TN. אין שום אפשרות 
לתקן. אי אפשר לעבוד עם מסך כזה. גם 

אם מכיילים אותו והאפורים יהיו נכונים, 
החלק העליון של התמונות תמיד יהיה 

כהה ביחס לחלק התחתון.
אי אפשר לתקן או לכייל. יש להחליף.

צד אחד שונה מהשני
זה יכול להיות צבע או כתם או בהירות 

שונה. בכל מקרה, אם כל צידי המסך לא 
מציגים את אותה התאורה והצבע, הם לא 

מתאימים לעבודה של צלמים.
אי אפשר לתקן או לכייל. יש להחליף.

https://www.hateken.co.il/picture-perfect
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צילומי מסך להבהרה3. הפרופילים שלנו
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הפרופילים חשובים!
הם מתארים לנו את הצבע שאתם רוצים

הם מתארים את הצבעוניות של מכונות הדפוס שלנו
הם מתארים את הצבעוניות של המסכים שלכם

הם נמצאים בפוטושופ ובלייטרום.. וגורמים לבלבול לא מועט. 

הנה מה שאתם חייבים לדעת:

sRGB 1. תמונות ב
זהו טווח הצבע הסטנדרטי שלנו. לא CMYK כמו שחושבים. אמנם אנחנו יכולים להדפיס גם ב Adobe RGB ואפילו 

ב Pro Photo RGB אבל אנחנו  מעדיפים לא להקשות. הטווח הסטנדרטי של sRGB יאפשר לתמונות שלכם לבלוט 
בצבעוניות חזקה וטובה.

טיפ צבע - רוב המסכים הם בטווח sRGB כך שאם אתם עובדים ב Adobe RGB המסך פשוט לא מסוגל להראות 
את הצבעוניות החזקה של הטווח צבע הזה.

2. הדמיית צבעוניות הדפוס שלנו על המסך שלכם
בחבילת אדובי ניתן להשתמש באופציית ה Proof Setup, להתקין את פרופילי הדפוס שלנו ולראות על המסך 

שלכם את הצבעוניות שתתקבל אצלינו בדפוס. לפניכם קישורים לפרופילים שלנו
פרופיל צבע לנייר עם למינציה מבריקה - קישור

טיפ צבע - בפי.סי הקישו במקש הימני של העכבר והתקינו את הפרופיל דרך התפריט )הראשון ברשימה(. 
Users,User,Library,ColorSync,Profiles :במקינטוש יש למקם אותו ב

3. הדמיית צבעוניות הדפוס שלנו במדפסת שלכם
אם ברשותכם מדפסת אפסון או זירוקס עם כיול תקני, תוכלו להדפיס בדיוק כמו בדפוס שלנו ו/או כמו בכל דפוס 

המכוייל לפי התקן. השתמשו בפרופילים המקושרים למעלה כדי להתאים את ההדפסה שלכם

טיפ צבע - באתר התקן, במחיצת חברי התקן תוכלו למצוא 
בדיקות לעיתונות, לדיגיטלי ואפילו לאופסט לפי נייר כרומו 

או נטול עץ. עכשיו תוכלו לשלוח לדפוס ולהיות בטוחים 
שהקובץ מתאים לסוג הדפוס !

1. הסגירה
 sRGB ככה מייצאים אלינו את התמונה בפרופיל

בלייטרום. לא להוריד את האיכות!

1 קביעות צבע בפוטושופ
עובדים ב sRGB. כל דבר אחר מיותר

2. הדמיית הדפוס שלנו בפוטושופ
הדמיית צבעוניות ההדפסה במסך שלכם.

אפשר לקבוע את סוג השלט...!

https://www.hateken.co.il/picture-perfect


4. רזולוציה - כמה שיותר !

כמה שיותר!
רזולוציה נקבעת לפי משקל הקובץ ואינה עומדת בפני עצמה. 300ppi יכול להיות בגודל בול קטן וההדפסה תופק 

מתושטשת. אצלינו, רזולוציה עודפת אינה יכולה להזיק

טיפ צבע לייטרום 
לשים לב לא לגעת ברזולוציה. מה 
שיצא לכם מהמצלמה זה הכי טוב 

שאפשר לעשות.

טיפ צבע פוטושופ 
השתמשו בפוטושופ לבדוק עד 

איזה גודל ניתן להדפיס.
נסו לא לרדת מ 180ppi. שימו לב 

שה Resample לא מסומן. 

רזולוציה במספרים...
רזולוציה באופן כללי - כוונו את המצלמה לרזולוציה המקסימאלית. אל תשנו אותה בפוטושופ או בלייטרום.

180ppi  - רזולוציה אופטימאלית

המושג ״פיקסול״ - פעם, כשלתמונה לא היתה מספיק רזולוציה, היא היתה מודפסת בריבועים ריבועים. קראו 
לזה פיקסול. כיום, כאשר המדפסות משוכללות יותר, התמונה יוצאת מטושטשת, כמו בצד השמאלי של הדוגמה.
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לא טובהרזולוציה טובה



5. רזולוציה ומידות - טיפים בתפזורת

0 5 2 - 3 5 9 7 2 9 2 MICHEL@HATEKEN.CO.IL

טיפ 1 - מידות הדפסה
)A4( דף רגיל ,)A3( דף גדול ,)50x70( חצי גיליון ,)100x70( מידות דפוס - גיליון

מידות צילום - 30x20, 45x30, 75x50 וכך הלאה ביחס של 2:3 )שהוא היחס הסטנדרטי בעולם הצילום(
אנחנו יכולים להפיק הדפסה בכל מידה שתבקשו. אנא ציינו זאת במפורש.

טיפ 2 - קובץ. לא תמונה
כאשר אתם מצרפים במייל תמונה אנא שלחו אותה כקובץ ולא כתמונה.

טיפ 3 - לא ווטסאפ
הרבה מצלמים המטלפון והמון שולחים בווטסאפ. מה שלא כולם יודעים זה שווטסאפ מקטין את התמונות כדי 

שיעברו מהר. אם תשלחו לנו מהוואטסאפ, התמונות יוקטנו ולא נוכל להדפיס אותן באיכות הטובה שהיינו רוצים.

טיפ 4 - לא צריך
לא צריך סימני חיתוך

אין צורך בגלישה. הציוד שלנו מדוייק ביותר.
כן חשוב לא למקם אלמנטים עדינים בקצוות. הרחיקו טקסט, חתימה או קווים של מסגרת

טיפ 5 - שילובים
 18x13 45 אוx30 30 ביחד עםx20 כשאתם משלבים תמונות, מומלץ שהצד המשותף יהיה במידה זהה. למשל

.24x18 ביחד עם

חשוב לדעת  
תמונות שיגיעו במידות לא תקניות - יבוצעו לפי שיקול דעתינו

תמונות שיגיעו ללא ניהול צבע - יבוצעו לפי שיקול דעתינו

טיפ 6 - קולאז׳ 
מומלץ לעבוד במידות במספרים עגולים בקפיצות של 5 ס"מ

השאירו רווח בין תמונה לתמונה לפחות 3 סמ
קחו את הרווח הזה בחשבון כשאתם מתכננים את המידות  של כל יחידה

מעצבים את זה בגליון אחד שפתחתם במידות של הקיר כולו? 
עבדו ב 200ppi וסגרו כל יחידה בקובץ נפרד

מומלץ לצרף הדמיה בקובץ מוקטן

טיפ 7 - תלת מימד
לסגירת קובץ להדפסה בתלת מימד

300ppi יש להגדיר את גודל תמונת הבסיס לגודל הרצוי וב
ואחר כך לסגור כל שכבה בנפרד בקובץ משלו

מומלץ לצרף הדמיה בקובץ מוקטן לצורך בקרה.
ניתן להיעזר בשירותי העיצוב של פיקצר פרפקט, ולשלוח את התמונות אלינו ואנו נעצב בהתאם לטעמכם.

טיפ 8 - הגודל הכי יפה
ביחרו לפי ההדמייה. יש לוודא שהרזולוציה היא לפחות 180ppi בגודל 1:1 כדי להבטיח איכות מירבית.

תמונה זמנית. להחלפה.



6. תמונה טובה - טיפים בתפזורת
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זה חשוב !
הנה כמה טיפים שיעזרו לכם להמנע מהשגיאות הנפוצות ביותר בהדפסה בפרט ובעיבוד תמונה בכלל

לבן שרוף
התמונה הימנית חזקה יותר אבל אפשר להבהיר 

וגם להשאיר פרטים בחולצה...

נראה טוב

כחול מקורי

נראה טוב

נראה טוב

לבן שרוף

בהדפסה

כהה סתום

נראה ישן

כחול סגול
הרבה מסכים לא מכויילים מציגים סגול ככחול. 

הזהרו בתמונות המכילות שמים, ים ו...פרחים

לבן נטוי
וודאו שהצבעים הבהירים מוצגים בצבעוניות 

נכונה אחרת המוצר החדש שלכם ייראה משומש

)ברור, אבל בכל זאת( - מסך טוב ומכוייל זה לא בזבוז. הוא יחסוך לכם הרבה מאוד כסף וזמן.

כהה סתום
מרוב רצון שהילדה תהיה דרמטית, הסגירה

מותירה גוש שחור בשערות...

חד?
ככול שהתמונה מודפסת יותר בקטן כך מומלץ 

יותר להשקיע בחידוד

טעים?
נדפיס לכם דוגמה. אתם מוזמנים לקפוץ אלינו ולטעום 

רווי?
הזהרו מצבעים חזקים מידי. בהדפסה הם ייראו 

פחות מדהימים מאשר במסך שלכם



אימא, את חייבת ללכת להרצאה. 
מסבירים שם את הכל !

ההרצאה של אימג׳ מאסטר
מספקת תשובות מעשיות לכל השאלות המקצועיות

טיפים בפוטושופ ולייטרום שממש 	 
מקצרים זמני עבודה 

איזה מחשב/מסך מתאים לעבודה שלי	 

איך אפשר לראות במסך כמו בהדפסה	 

הצורה הנכונה לכייל סט צילומים 	 
ולחסוך המון זמן בתיקונים

אצלינו בפיקצ׳ר פרפקט. כשעתיים. מועבר ע״י מישל סורסקי 
בעצמו. בשעות הבוקר או הערב.                קישור לכל הפרטים.
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מקצוענות חוסכת זמן וכסף

Expert Color Manager
Michel Suraski
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מכירת מסכים בכל הרמות 
לעיבוד תמונה מקצועי

הדרכות ניהול צבע ועיבוד כיול מקצועי למסכים ומדפסות
תמונה: אימג׳ מאסטר, 

פוטושופ, לייטרום, הכנה 
לדפוס

התקן - ניהול צבע ישראלי
התקן נוסד ע״י מישל סורסקי, מומחה ניהול צבע ועיבוד תמונה 

מהמובילים והוותיקים בארץ. התקן מאפשר ללקוחות לפגוש ספקים 
המכויילים לפי התקנים המחמירים ביותר בעולם. 

ספקים המחזיקים בתקן עוברים ביקורת איכות בכל חודש והעובדים 
שלהם זוכים להדרכות צבע יעודיות. הכל כדי לספק ללקוחות את 

השירות המקצועי ביותר.
www.hateken.co.il

איזו פרו
מסכים מקצועיים לא חייבים להיות הכי יקרים בעולם. באיזו תוכלו 
למצוא מסכים המתאימים לצלמים ומעצבים מתחילים וגם לבעלי 

מקצוע מובילים. 
ניופאן, היבואנית, שכרה את שרותיו של מישל סורסקי כדי לספק 
לכם את השירות הטוב ביותר. כיולים, תמיכה, מסך חלופי ואפילו 
אחריות יצרן ל5 שנים מבטיחים את ההשקעה שלכם במקצועיות.

www.eizo-pro.co.il

אימג׳ מאסטר
גם אם יש את המצלמה הכי טובה, העיצוב הכי מגניב והדפוס הכי 

מקצועי בעולם - התמונה צריכה להיות מושלמת. כזו שתעביר בדיוק 
את המסר שהתכוונתם.

בקורס האימג׳ מאסטר לומדים איך לגשת נכון לתמונות שלכם 
ובמינימום זמן ומאמץ להביא אותן לרמה המתאימה ללקוחות 

שלכם, לקיר של גלריה או לתחרות צילום.
www.image-master.co.il

ת 
כיולים • הסמכו

נאו ת ד ס
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