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 ג'יי מייזל אמר פעם: "המצלמה הכי טובה היא זו שיש איתך כעת".
 ריכזנו עבורכם טיפים ורעיונות איך להוציא את המירב מהמצלמה שיש לנו בסלולר,

 לצד הסברים על פונקציות שונות במצלמה וכיצד להשתמש בהן על מנת לצלם תמונות
 נהדרות.

 טיפים לשימוש במצלמה של הסמארטפון

 הכירו את המצלמה של המכשיר הסלולרי שלכם:

 מיקומי המצלמה - בסמארטפון קיימות שתי מצלמות: האחת מצלמה קדמית1.
 שנמצאת בקצה המסך ומשמשת לתמונות עצמיות ("סלפי") והאחרת מצלמה

 אחורית הנמצאת בגב המסך. במכשירים חדשים נוכל לראות מספר עדשות זו
 לצד זו המקנות ראייה תלת מימדית / אפשרות ל"זום" אופטי וצילום של מספר

 תמונות שונות בו זמנית.
 נקיון העדשות - הקפידו לנקות את העדשות. לפעמים מצטבר עליהן לכלוך2.

  והתמונות יוצאות מטושטשות.
 אין צורך במטלית מיוחדת לנקיון העדשות.

  יציבה והחזקת המכשיר3.
 

 שתי ידיים עדיפות על יד אחת1.

 ככלל, מרפקים למטה צמודים לגוף מקנים יציבות2.

 לשים לב לא לכסות את העדשות עם האצבעות3.

 בצילום וידיאו - עדיף לצלם במאוזן משום שלרוב נצפה בו על מסך מאוזן4.
 לחיצה מקדימה - טיפ חשוב - לאחר שכיוונתם את המצלמה של המכשיר, לחצו4.

 לחיצה קצרה במסך על האובייקט שתרצו לצלם. בדרך כלל יופיע ריבוע / עיגול
 ולפעמים גם יהיה כתוב "AF / AE" - שזה אומר שהמכשיר הבין מה העיקר

 עבורכם בתמונה והוא יעשה את החשיפה והפוקוס בהתאם למקום שבו לחצתם
  עליו במסך.
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  זום - אם ברצונכם לצלם אובייקט מקרוב, עדיף לעשות "זום עם הרגליים"5.
 ולהתקרב כמה שיותר. לחלופין, צלמו מהיכן שאתם ולאחר מכן, מסגרו מחדש

 את התמונה בכלי עריכת תמונות. הסיבה לכך היא שמתיחת התמונה דרך
 המסך (זום עם שתי אצבעות  - ההפך מ pinch), לרוב פוגעת באיכות התמונה

 משום שהיא "מותחת" את התמונה הדיגיטלית ולא באמת מתקרבת אל
  האובייקט.

 פלאש (מבזק) - ככלל, רצוי לצלם ללא פלאש. הפלאש של הסמארטפון לרוב6.
 אינו חזק מספיק כדי להאיר שטח גדול ויעיל לטווח של המטרים הקרובים בלבד.

 כמו כן, התאורה שלו נותנת גוון קצת שטוח. ההמלצה שלנו היא להגדיר את
 הפלאש במצב אוטומטי או לכבות אותו ולהדליק אותו היכן שנצטרך.

 מקום שבו כדאי להשתמש בו הוא כאשר אנחנו רוצים לצלם מסמכים. במקרה
 כזה, פלאש יסייע לבטל צלליות על הנייר, רק הקפידו למצוא זווית ללא הבהקים

 והשתקפויות.
.7,High-dynamic-range imaging - שמשמעותה HDR אפשרות - HDR 

 מאפשרת ליצור תמונות המכילות פרטים באזורים כהים ובאזורים בהירים
 כאחד. לשם כך היא ממזגת את החלקים הטובים ביותר מתוך שלוש חשיפות

שונות לתוך תמונה אחת. ניתן להפעיל את האפשרות הזו בלחיצה על המילה "
  HDR" ואז בחירה בין המצבים השונים, או דרך הגדרות המצלמה.

 אם מצב HDR דלוק, המכשיר יצלם שתי תמונות, האחת בחשיפה "מתוקנת"
 והאחרת בחשיפה מקורית. ניתן לשמור את שתי התמונות בגלריית התמונות
 אבל לרוב אין צורך בזה. על מנת לכוון את ההגדרות של שמירת התמונות יש

 להיכנס להגדרות המצלמה.
 הגדרות המצלמה באנדרואיד - לרוב נוכל למצוא את הגדרות המצלמה8.

 בלחיצה על גלגל שיניים / תפריט הנמצא בקצה המסך. לפעמים יש לגלול ימינה
  / שמאלה ואז יופיע גלגל השיניים או מסך ההגדרות.

 הגדרות המצלמה באייפון - היכנסו להגדרות המכשיר (גלגל השיניים המופיע9.
 במסך הראשי) וגללו מטה עד שתראו "מצלמה"

 טיימר - נוכל להגדיר השהייה לפני שהמכשיר יצלם את התמונה על ידי10.
 הפעלת "טיימר". במרבית המכשירים נוכל להגדיר את הטיימר מהגדרות

 המצלמה. נוכל לבחור בין השהייה של 2 / 5 / 10 שניות או מצב כבוי. לאחר
 שנבחר את המצב הרצוי, נחזור למצלמה ובלחיצה על כפתור הצילום, תתחיל

 הספירה לאחור.



 מצבי מצלמה - במרבית המכשירים, אם נחליק את האצבע הצידה, נוכל11.
  לבחור מצבים שונים למצלמה.

 שמות המצבים שונים ממכשיר למכשיר ולא את כולם תמצאו אצלכם במצלמה,
 אך לרוב אלו  המצבים שנוכל למצוא -

  אווטומטי -  המצלמה תעשה את הכל לבד, כולל החשיפה והפוקוס1.

 וידיאו -  צילום וידיאו (הקפידו לצלם במאוזן)2.

 פורטרט / דיוקן / פרו / מקצועי / bokeh - מצב המאפשר לצלם3.
 אובייקט כשהרקע מאחור מטושטש. כך יוצאות תמונות "מקצועיות"

 נהדרות. במכשירים ישנים האפשרות הזו לא תמיד קיימת. אם יש לכם
 אותה, נסו את האפשרות הזו לצלם בעיקר אנשים או אובייקטים

 שנמצאים במרחקים קרובים.
 פנורמה - מאפשר לצלם כמה תמונות ברצף זו לצד זו והתוכנה של4.

  המצלמה מחברת ביניהן.
 square / ריבוע - פשוט ממסגר את התמונה בצורת ריבוע5.
 מצב לילה - מצב שמיוחד לצילום בתנאי תאורה חשוכה6.
 Time Lapse - מצלם תמונה כל שניה / כמה שניות ובסוף יוצר סרטון7.

  מרצף התמונות. כך מצלמים למשל בוידיאו פרח שנפתח
 סלואו מושן / Slo-mo - צילום וידיאו כך שנוכל לצפות בו לאחר מכן8.

 בהילוך איטי

 שיעורי בית
 מצאו את הגדרות המצלמה שלכם ונסו את המצבים שלא הכרתם, נסו לצלם●

 אובייקטים מקרוב ומרחוק, במיוחד במצב המקצועי / פרו / פורטרט ולאחר מכן
 היכנסו לגלריית התמונות כדי לצפות בהבדלים בין התמונות.


