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ךוניחה תכרעמב םוקאוו יפרג חולל םישומש

 2015 ילוי

תיתוזח הרוצב תונויער תרבעה

 םוקאווה חול רשפאמ ,בתכב תואטבתה תשרדנ וב םוחת לכב
 .ךמסמה לע ןומיסו השגדה ,םימושיר תפסוה י"ע ףסונ ךרע
 רתוי יביטקפא ,רתוי ןינעמל ךמסמה תא תוכפוה ולא תופסות
 ,םלילמת ידבעמב "ברעתהל" ןתינ .תיתוזח הניחבמ טלובו
ומצע בשחמה ךסמו תוגצמל תונכות ,םינותנ תונוילג

היצמינאו רויצ

 תיסלק הידממ תונורחאה םינשב ורבעש םייסלק םימוחת ינש
 חולה הלא םימוחתב .תילטיגיד הידמל ,)עבצו ןורפע ,ריינ(
:םימוחת רפסמב תובר תולוכי הנקמ םוקאוו לש יפרגה
 ,יעבט רויצ -
 ,םייעבט םילכב
 ותוהמב המודה
יסלקה רויצל
 תועצמאב הטילש -
 יבוע לע טעה ץחל
 ,ותופיקש ,ווקה
 םירטמרפו ועבצ
םיפסונ םיבר
 תונוכת תלעפה -
 תועצמאב הנכותה
 תוחונב טעה
תוליעיבו

ילטיגיד םוליצ

 םוליצה םלוע רבעמ םע
 טעמכ ורבע ,תילטיגיד הידמל
 לופיטל תועגונה תולועפה לכ
 הדובע .בשחמה לא תונומתב
 תרשפאמ םוקאוו טע םע
 םיבושח םירטמרפב הטילש
 השיג השעמל ןיא םהילא
 תויזכרמ תולועפב .תרחא
 תוילטיגיד תונומתב לופיטב
 - Masking( ךוסימ ןוגכ
 ןיבל טקיבוא ןיב הדרפה
 יתוויעב לופיט ,שוטיר ,)עקרה
 תריציו םיעבצ ינוקית ,השדע
 דוביע תונכות ,תויציזופמוק
 תוחתופ תוינרדומה הנומתה
 םידבועל תופסונ תויורשפא
םוקאוו לש תוחול םע

תבשחוממ הקיפרג

 םתלחנ הניא תבשחוממה הקיפרגה ,תונורחאה םינשב
.םוחתב עוצקמה ילעב לש תידעליבה
 לכ טעמכ לא ועיגה הנומתה דוביעו דומיעה ,בוציעה תונכות
 תוגצומ וב ךרדה לע תועיפשמ ןהו ישיאה בשחמה ישמתשמ
 תונכותה לכ .ינורטקלא ראודו תשרב םירתא ,תוגצמ ,תודובע
 תודחוימ תולוכי תונקמ תבשחוממ הקיפרגב תוקסועה
 לש םייפרג תוחול תועצמאב ןהב םישמתשמל תורפושמו
 הלא תונכותב יזכרמה טלקה תויהל ךפה טעה טלק .םוקאוו
 תועצמאב קרו ךא ביטימה תא ןהמ םיקיפמ םישמתשמהו
טעב שומשה

 טע תועצמאב בשחמל טלק תרשפאמה תידוחיי היגולונכט לע םיססובמ םוקאוו לש םייפרגה תוחולה
םיפסונ םיבר םינותנו חטשמה לע לעפומה ץחלה ,ומוקימ תא קיודמב ריבעהל עדויה ,הללוס לוטנ ,יטוחלא

 ,רבכעל ףסונב וא םוקמב ,טעב שומשה .דיל אירבו יביטיאוטניאו יעבט ,רתוי קיודמ טע תועצמאב טלק
רבכעה תועצמאב םיירשפא םניאש רויצו בותיכ ,ןומיס רשפאמ

םהמ םידחא ןאכ איבנ .םיבר םימוחתב שממל ןתינ טעה תועצמאב טלקה תונורתי תא
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קוחרמ דומיל
 דומיל תוכרעמב יזכרמ ךבדנ םיווהמ םוקאוו לש תוחולה
 ינש ,הלא תוכרעמב .םלועבו ץראב םויכ תולעפומה קוחרמ
 תועצמאב טלקב םישמתשמ םי/דימלתהו הרומה - םידדצה
 הרוצב טע
 ךלהמב תיביטקא
 - םירועשה
 ,תואוושמ תביתכ
 תביתכב דומיל
 הפש לש תויתוא
 טוטרש ,השדח
 ירועשב םירבסהו
 ןומיסו הסדנה
 .הביתכב תויועט
 טעה טלק
 רשפאמ
 תוברעתה
 ,תיעבט
 תומוקמב
 םישרדנה
םוי-םויה ייחב ונל רכומל ההזה תיתוזח הגוצתבו

תויביטקרטניא תואצרה
 הארוהל םינכדעתמו םייכלוה םיינרדומ תואצרהו דומיל ירדח
 הצרמ/הרומה ןיב יביטקרטניא גולאיד תרשפאמה
 רשפאמה ,יביטרקטניא חולב שומשה .םיטנדוטס/םידימלתל
 תישפוח הביתכ
 ךות ךסמה לע
 תונכותב שומש
 תריציל תוידועי
 תרושקת
 ןיב תידיימ
 הרומה
 .םידימלתל
 ומצע רועשה
 חולה לע רקומ
 להנמ הצרמהו
 ךסממ ותוא
 םוקאוו
 יביטקרטניא
 רמוחה לע תופסות ,תשרדנ תוברעתה לכ ול רשפאמה
ומצע רועשה יבג לע םירבסהו

)תיקלח המישר( תוחולה ימגד

One By Wacom, Small
 חול .םוקאווה םלועל הסינכה סיטרכ
 טע םע )2014 יאמ( שדח יפרג
 1,024-ל שיגרו תוללוס לוטנ ,יטוחלא
 לעב ,בשחמל USB רוביחב ,ץחל תוגרד
 .מ”מ 95 לע 152 לש יביטקא חטש
בחר טקפסא

One By Wacom, Medium
 םע )2014 יאמ( שדח יפרג חול
 שיגרו תוללוס לוטנ ,יטוחלא טע
 רוביחב ,ץחל תוגרד 1,024-ל

USB יביטקא חטש לעב ,בשחמל 
 טקפסא .מ”מ 135 לע 216 לש
בחר

Wacom Intuos Pen & Touch
 רשפאמה םלועב דיחיה רצומה
 ןהו ילטיגיד טע תועצמאב ןה טלק
-Multi( דיה תועבצא תועצמאב

touch(. 210 לש לדוגב יפרג חול 
 היצולוזרב , מ"מ 10 לע 178 לע
 טבה סחי םע 2,540Lpi לש
)Aspect( העברא ללוכה בחר 
 רשפאמו ExpressKeys ירותפכ
 לוטנ ,יטוחלא טע תועצמאב טלק
 תועבצא יתש עגמלו ץחל תוגרד 1,024-ל שיגרה ,הללוס
 םילאמשו םינמיל םיאתמה קד בוציע .101.6Lpi לש היצולוזרב
די עגמ תועצמאב טלק .טעל חונ קיזחמו
 )Multi-touch( הלעפהה תוכרעמב תילרגטניא ךמתנ 
 ןיב רבעמו בוביס ,םוז ,ףודפד .תובר תונכותבו תוינרדומה
 תרושקת טיק תפסוהל תורשפא ללוכ .תונומתו םיכמסמ
בשחמל חולה ןיב תיטוחלא
  

רבכע וק

ץחלב יולת יבוע - םוקאוו וק

ץחלב היולת תופיקש - םוקאוו וק

ץחלב םיולת יבועו עבצ ,תופיקש - םוקאוו וק
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Wacom Intuos Pro
 .רתויב תיעוצקמה הרדסה
 .בחר טמרופב  תוחול
 5,080dpi לש היצולוזר
 לוטנ ,יטוחלא טע םע
 2,048 -ב ךמותה הללוס
 םג דדומו ץחל תוגרד
 Multi-touch .היטה
 תיטוחלא תרושקת .אלמ
 תוחולה.בשחמל חולה ןיב
 םימדקתמה םיפרגה
םלועב

Wacom PL interactive
 רקיעב דעוימה Wacom לש םיביטקרטניאה םיכסמה וק
 תרשפאמ ךסמה לע תורישי טעה תלעפה .ךוניחה םוחתל
 הרוצב תואצרהו םירועש ריבעהל הארוהה תווצל
 ,הרישי .תינרדומה הארוהה תביבס תיארנ ךכ .תיביטקרטניא
 ש'טניא 22-ו 16 לש םילדגב םיכסמ .תיביטקרטניאו תישיא
אלמ Multi-touch ללוכה ”22 םגד ןכו

תיקלח המישר - תונכות
 ןמוחתב תוליבומה תונכותהמ ,וז המישרב תונכותה לכ
 קרו ךא יוטב ידיל תואבה תובר תונוכת תוללוכ ,םלועב
 תא םשייל תועדוי תונכותה .םוקאוו לש יפרג חול תוחכונב
 םימגדב היטהה תדידמ תאו טעה לש ץחלל תושיגרה
 ,הנקתהל תונוישר רוחמת תונכותה לכל .םימדקתמה
םייכוניח תודסומב ,תיתוהמ תחפומ ריחמב

dArt תליבח
 One by חול תללוכה הליבח

Wacom, Snall, האלמ הסרג 
 ArtRage Studio Pro תנכת לש

 דומילו הכרדה רפסו 3.5
 .ןהכ המלש ןמאה תאמ תירבעב
 רויצ ברוקל סיסב הווהמ רפסה
 רויצ ,רויאב קסועה ילטיגיד
 תילטיגיד הדובעו םיטרטרופ
ןמש יעבצב

Adobe Creative Cloud

ךוניחה תכרעמל יבודא לש תונכותה תרכשה תינכות
 ,Edge יתורשו ילכ ,םייתרציה םימושייה תא הפיקמ תינכותה
םיפסונ םיתורשו Touch ימושיי
הנש - ילמינימה הרכשהה ןמז

ArtRage Studio Pro 
 ןווגמ ג״ע רויצו רויא תרשפאמה האלפומ ילטיגיד רויצ תנכות
 .םייעבט רויצ ילכ תועצמאב םיעקרו םידב
 ,ןהכ המלש תאמ ,תירבעב תטרופמ תרבוח
 אובמו הנכותה שומשה ,הנקתהה תא הפיקמה
 רויצ ,ןמש יעבצב רויצ :תונונגס השולשב רויצל
סקימוקו טיירטרופ

 רויצו רויא ילכו תושרבמ לש בחר ןווגמ -
םייעבט
תובכשב הדובע -
  דבל תחתמ םוליצ/הנומת םוקימ תורשפא -
Wacom תוחול םע הדובעב האלמ תומיאת -
סוחיל ,רויצה דב דצב רויצ/הנומת םוקימל תואשפא -
יעבט םיעבצ בורע -
פושוטופל תובכשב אוצי -
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תכרעמ תושירד
 ןה הז ךמסמב םירכזומה תונכותהו םייפרגה תוחולה לכ
.רתויב םינכדועמה תואסרגהו םימגדהמ
 הלעפהה תוכרעמ לכל םימיאתמ תונכותהו תוחולה
תוינרדומה
)  הלעמו 10.6.8 שוטניקמו הלעמו 7 תונולחמ לטניא ידבעמ )

3

 םיריבעמ וא תואצרה םינתונה םישנא םתואמ דחא התא םא"
 הארנכ ,טניופראואפ ןוגכ הנכות תוליבח תועצמאב תוגצמ
 הדימב דחוימב - הלש תושלוחהמ תחא תא םתיליג רבכש
 הז ,םייתסמ םכלש רועשה/תגצמה רשאכ .םיכנחמ םתאו
 אשונל עגונב םידימלת/להקהמ תולאשל ,ללכ-ךרדב ,ןמזה
 איה ולא תולאשל תועגונה םייחה תודבועמ תחא .האצרהה
 י"ע תונתינ ללכ-ךרדב רתויב תולקהו תוליעיה תובושתהש
 וא חולל ךומסב םיבצינ םתאו הדימב .יהשלכ הביתכ וא טוטרש
 םישרדנה בותיכה וא/ו טוטרשה ,םיפקש לוטמ םכתושרב
 וא דיינ( בשחמ קרו ךא םכתושרב םא ,לבא .תולקב םיגצומ
 ..היעבב תצק םתא ,)חיינ
 תונומתו םיטוטרש לע םיכמסנ ונא המכ ביטיה שיחממ תאז לכ
 םה .םיליממ םירישי רתוי הברה םה .ונתונוכ תא ריבסהל ידכ
 "םילטיגיד אל ,םיגולנא
 One Hundred Essential ורפס ךותמ וראב .ד ןו'ג רוספורפ

Things You Didn't Know You Didn't Know


