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קורס לייטרום לצלמים:
תוכנת הלייטרום היא כיום כלי הכרחי
לצלם הרוצה לשפר את יכולותיו .
לייטרום מהווה חלק אינטגלי באופן
העבודה של צלמים מקצועיים .
התוכנה מספקת פתרונות כמעט לכל
צרכיו של הצלם  -ואין צורך לעבוד עם
מספר תוכנות שונות.
קורס זה יתמקד ברכישת ידע וכלים
לשימוש בתוכנת לייטרום ,תוך מתן
דגש על תהליכי עיבוד תמונה ועריכה
דיגיטאלית.

מטרת הקורס:
רכישת ידע וכלים לשליטה בתהליכים
שלאחר הצילום.
הקניית מיומנות בטכניקות לעריכה
דיגיטאלית.
פיתוח דרכי חשיבה חדשות כיוצרים.
משך הקורס:
 6מפגשים שבועיים ,כל מפגש שלוש
שעות
דרישות קדם:
הכרה בסיסית של סביבת המחשב.
תוכנת לייטרום לתרגול בבית .ימסרו
בתחילת הקורס הדרכים והאפשריות
לרכישה .

למה כדאי ללמוד בסטודיו הראל:
יחס אישי  lצוות הדרכה מקצועי  lקבוצות קטנות  lאפשרות להשלמת שיעורים l
אחריות  lמיקום  lותק של למעלה מ 20 -שנים  lחוויות צילומיות מיוחדות ...
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שיעור מס'  24.12.17 :1יום א' 18:00

שיעור מס'  , 31.12.17 :2יום א' 18:00

המשך מודל סיפריה ומודול הפיתוח
הקובץ הדיגיטלי
הרצאת פתיחה :מושגי יסוד בצילום דיגיטאלי– Library ,ייבוא קבצים לתוכנה וארגון הקבצים
סוגי קבצים ,רזולוציות  ,גודל תמונה דיגיטלית ,והתיקיות בתוכנה ובמחשב,
סימון ,דירוג ,וחיפוש תמונות ,יצירת collections
מהי חשיפה ליניארית בצילום דיגיטלי? ואיך
ויתרונם ,עבודה עם קטלוגים שונים
זה קשור לעריכת הצילום
 – Developלשונית הבסיס :הסטוגרמה ,עריכה
לייטרום :ההבדל בין לייטרום לפוטושופ,
בסיסית והבנת עקרונות הקובץ הדיגיטלי
מודול  - Libraryעקרונות העבודה ,ניהול
קבצים ,ממשק משתמש ,תפריטים ,אפשרויות
תצוגה ,יבוא ויצוא תמונות

שיעור מס'  , 07.01.18 :3יום א' 18:00

שיעור מס'  ,14.01.18 :4יום א' 18:00

מודול הפיתוח
' - Developעריכה כללית' ודוגמאות ליתרונות
העבודה עם קבצי  ,RAWחיתוך ,פרופורציות
ויישור תמונה ,עבודה עם  tone curveיתרונות
הכלי והשימוש בו WB ,לעומת  HSLוצבע
בצילום דיגיטלי
ייצוא קבצים מהתוכנה ויצירת עותקים

מודול הפיתוח
מה זה בעצם חידוד תמונה דיגיטלית והקשר
של זה לקונטרסט clarity ,ול'עריכה הכללית'
 lens correction , noise reductionותיקוני
פרספקטיבה בתמונה

שיעור מס'  ,21.01.18 :5יום א' 18:00

שיעור מס'  ,28.01.18 6יום א' 18:00

מודול הפיתוח
'עריכה מקומית' – שינויים בחלקים מסוימים
של התמונה ,ריטוש וניקוי הפרעות ,שימוש
במברשת התאמה ,פילטר מעגלי ופילטר
מדורג ,עקרונות העבודה עם מסכות

אוטומציה של העריכה ,עבודה על כמות גדולה
של תמונות ,סנכרון הגדרות בין תמונות
יצירת ושמירת פריסטים ועל הקשר בין לייטרום
לפוטושופ

