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משאבים: 1 פרק
גישה לכם מוענקת. למשתמשים הזמינים הרבים המשאבים ועל הרישום תהליך על סקירה לקריאת רגעים מספר הקדש, בתוכנה העבודה תחילת לפני

.ועוד RSS להזנות, לימוד לערכות, עיון לימי, משתמשים לקהילות, לתבניות, לתוספים, וידאו לסרטוני

ורישום התקנה

בהתקנה עזרה

.www.adobe.com/go/cs4install_il בכתובת Installation Support Center ראה, התקנה בבעיות עזרה קבלת'ל

רישום

.אחרים ושירותים עדכונים על הודעות, ההתקנה בתהליך נלווית תמיכה לקבל כדי שרכשת המוצר את רשום

vהתוכנה התקנת לאחר המוצגת', רישום 'שיח-הדו בתיבת ההנחיות אחר עקוב, הרישום לביצוע.

ותמיכה עזרה

קהילתית עזרה
.בתעשייה ומומחים ®Adobe חברת בתיווך בקהילה חברים ידי-על שנוצר לתוכן גישה שמעניקה Adobe.com -ב משולבת סביבה היא הקהילתית העזרה
באינטרנט הקיימים ביותר המתאימים התכנים את למצוא כדי הקהילתית בעזרה חפש. לבעיות תשובות לקבל לך מסייעים מהמשתמשים ודירוגים הערות
:הבאים המשאבים כולל, Adobe של וטנכנולוגיות מוצרים בנושא

.פיתוח ולאנשי לגרפיקאים ודוגמאות מאמרים, בלוגים, עבודה ושיטות עצות, לימוד ערכות, וידאו סרטוני•

תראה, לעזרה הגישה בשעת לאינטרנט מחובר אתה אם. במוצר הנכללת מהעזרה יותר מלאה עזרה שהיא, בקביעות המתעדכנת, מלאה מקוונת עזרה•
.שרכשת במוצר הנכללת המקוצרת הגרסה את במקום, המלאה המקוונת העזרה את אוטומטית

.ועוד Developer Connection האתר את, ועדכונים הורדות, מאמרים עם מידע מאגרי כוללים Adobe.com -ב התכנים יתר•

.www.adobe.com/go/lrvid4117_xp_il ראה, קהילתית עזרה בנושא וידאו לסרטון

נוספים משאבים

כוללת המקוונת העזרה. www.adobe.com/go/store_il בכתובת בלבד משלוח דמי בתשלום זמינות המלאה המקוונת העזרה של מודפסות מהדורות
.העזרה מערכת של ומעודכנת מלאה Adobe PDF לגרסת קישור גם

.ובתשלום תשלום ללא טכנית תמיכה לקבלת אפשרויות בנושא למידע www.adobe.com/support בכתובת Adobe של הטכנית התמיכה באתר בקר

Bridge Home

,Adobe Bridge את הפעילו. אחד נוח במיקום שברשותכם Adobe Creative Suite® 4 תוכנות כל על עדכני מידע מספק Bridge של הבית עמוד
לכלי ביותר המעודכנים ולמשאבים לחדשות, לעצות לגשת כדי' מועדפים 'החלונית של העליון בחלק' Bridge של הבית עמוד 'הסמל על לחצו מכן ולאחר

Creative Suite שלכם.

.Bridge של הבית לעמוד לגשת כדי לאינטרנט להתחבר יש. השפות בכל זמין יהיה לא Bridge של הבית שעמוד ייתכן  :הערה
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ותוספות הורדות, שירותים
את לבצע לכם שיסייעו אחרים ומשאבים דוגמאות להוריד גם ניתן. במוצר והרחבות תוכנה תוספי, שירותים מגוון של שילוב בעזרת המוצר את לשפר ניתן

.עבודתכם

Adobe Exchange

צד מפתחי של והרחבות תוכנה תוספי אלפי וכן דוגמאות להוריד כדי www.adobe.com/go/exchange_il בכתובת Adobe Exchange -ב בקר
.ועוד מקצועיים אפקטים ליצור, עבודה תהליכי אישית להתאים, אוטומטית משימות לבצע לך לסייע יכולים וההרחבות התוכנה תוספי. שלישי

Adobe של הורדות

.תשלום ללא, אחרת שימושית ותוכנה ניסוי גרסאות, עדכונים למציאת www.adobe.com/go/downloads_il בכתובת בקרו

Adobe Labs

Adobe Labs בכתובת www.adobe.com/go/labs_il של וניסיוניים חדשים ובמוצרים בטכנולוגיות להתנסות הזדמנות לך מעניקה Adobe
:כגון למשאבים גישה מספקת Adobe Labs .ולהעריכם

לשוק יצאו שטרם וטכנולוגיות תוכנה•

הלמידה תהליך להאצת מומלצות עבודה ושיטות לדוגמה סקריפטים•

טכני ותיעוד מוצרים של מוקדמות גרסאות•

לשלכם דומה חשיבה בעלי משתמשים עם קשר ליצור לכם שיסייעו נוספים שיתופיים ומשאבים wiki מבוסס תוכן, פורומים•

Adobe Labs במהירות חדשים וטכנולוגיות ממוצרים תוצאות מפיקים לקוחות, זו בסביבה. תוכנה פיתוח של שיתופיים תהליכים מעודדת. Adobe Labs
.בקהילה חברים של ולציפיות לצרכים המתאימה תוכנה ליצור כדי זה במשוב משתמשים Adobe של הפיתוח צוותי. ראשוני למשוב פורום גם הוא

Adobe TV

.השראה ולקבלת בווידאו הדרכה בסרטוני לצפייה http://tv.adobe.com בכתובת Adobe TV -ב בקר

תוספות

,ההתקנה במהלך במחשב מותקנות מהתוספות חלק. שברשותך Adobe מתוכנת המיטב את להפיק לך שיסייעו, תוספות מגוון כולל ההתקנה תקליטור
.בתקליטור נמצאות אחרות

.במחשב היישום לתיקיית נווט, ההתקנה בתהליך במחשב שהותקנו התוספות את להציג כדי

•[startup drive]\Program Files\Adobe\[Adobe application] :Windows®

•[startup drive]/Applications/[Adobe application] :Mac OS®

:דוגמה. בתקליטור השפה שבתיקיית Goodies לתיקייה נווט, שבתקליטור התוספות את לראות כדי

•/English/Goodies/

חדש מה

Adobe Bridge CS4 -ב חדש מה

Adobe Bridge CS4) 3.0 בגרסה (לעומת יותר רבה במהירות ממוזערות תמונות ומציגה נפתחת Adobe Bridge CS3) 2.0 גרסה.(
בזיכרון לאחסן החדשה היכולת. תמונות של וסינון גלילה כגון, משימות בביצוע יותר מהירה והיא זיכרון בפחות משתמשת Adobe Bridge CS4 ,בנוסף

.מהירות ביתר מגדלת זכוכית בכלי ולהשתמש זום לבצע שניתן פירושה מלא בגודל מקדימות תצוגות המטמון

משופרים ביצועים

BRIDGE / VERSION CUE2
למשתמש מדריך
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לנווט, עבודה מרחבי בין לעבור ניתן. שגרתיות משימות להאצת לחצנים של רב מספר כעת מציע העבודה מרחב בראש כלים סרגל
.מהירות ביתר קבצים ולחפש לאחרונה שנפתחו וקבצים תצוגות, תיקיות בין

על בהקשה או' תצוגה 'מתפריט זו אפשרות בחירת בעזרת מלא מסך על שנבחרה תמונה כל במהירות הציגו
.הרווח מקש

אוספים לשמור גם ניתן. לאוספים הקבצים של העתקה או גרירה בעזרת, הקשיח בדיסק אחסונם למקום קשר ללא בקבוצות שלכם המדיה קובצי את ארגנו
.'אוספים 'החדשה בחלונית שלכם האוספים כל את נהלו. שנשמרו חיפושים על המבוססים אוספים שהם, חכמים

מנגנוני. Adobe Bridge CS4 של הכלים מסרגל קבצים לחיפוש) Mac OS( בזרקור או) Windows( העבודה בשולחן בחיפוש השתמשו
.תמונה של מפתח ומילות תיקייה שם, קובץ שם של קריטריונים לפי המשנה תיקיות ובכל שנבחרה בתיקייה מחפשים ההפעלה מערכת של החיפוש

ולדרג לסובב ניתן' סקירה 'במצב. שנבחרו הקבצים כל של מלא מסך על מקדימה תצוגה המציע, סקירה במצב שלכם התמונות את בדקו
.כאוסף שנבחרו קבצים ולשמור מהבחירה תמונות להסיר, תמונות

-ב ישירות באינטרנט תמונות גלריית או Adobe PDF של קונטקטים גיליון צרו
Adobe Bridge CS4 של הסקריפט בעזרת Adobe Output Module.

קובץ גודל, יצירה תאריך כגון, נתונים-מטא של קריטריונים לפי עמודות למיין המאפשרת', רשימה 'בתצוגת' תוכן 'בחלונית קבצים תצוגת
.ודירוג

שלמות ממוזערות תמונות רק להציג מאפשרת כלים בסרגל או' תצוגה 'בתפריט' רשת נעילת 'האפשרות על לחיצה
של החלון גודל את או חלוניות גודל משנים אם ממוזערות תמונות של התצורה הגדרות בין עקביות על שומרת' רשת נעילת 'האפשרות'. תוכן 'בחלונית

Adobe Bridge.

Adobe Bridge של ברקע אוטומטית הפעלה להגדיר ניתן
CS4 את להפעיל האפשרות. בה שתבחרו עד ברקע תופעל המערכת. למערכת הכניסה עם Adobe Bridge צורכת אך, מיידית לזמינה אותה הופכת ברקע

.בה משתמשים כשאינכם מערכת משאבי פחות

.U3D -ו 3DS ,DAE ,KMZ ,OBJ כולל, ממד-תלת קובצי של מקדימה תצוגה

HDR) high dynamic תמונות אוסף Auto Collection CS4 של הסקריפט
range (מוגמרות מורכבות לתמונות אוטומטית אותן לעבד ומאפשר פנורמה ותמונות.

מצלמה דגם, צמצם מיפתח ערך, חשיפה זמן, לבן איזון כולל, נוספים נתונים-מטא בעזרת תמונות לסנן ניתן Adobe Bridge CS4 בעזרת
.תיקייה לפי אותם ולסנן למיין ניתן, שונות בספריות הממוקמים קבצים כשמציגים. גולמי נתונים קובץ וסוג

Adobe Bridge CS4 מסוג נתונים-במטא תומכת XMP כגון, דינמית מדיה לתבניות FLV ,M4V ו- SWF.

גם ראה

6 בעמוד“  Adobe Bridge של אוטומטית הפעלה הגדרת”
16 בעמוד“ באוספים קבצים ארגון”
18 בעמוד“ קבצים של וסינון מיון”
23 בעמוד“ 'סקירה 'במצב תמונות של ובחירה הערכה”
12 בעמוד“ הרשימה תצוגת של אישית התאמה”
27 בעמוד“ Adobe Bridge בעזרת אוטומטיות משימות הפעלת”

Version Cue CS4 -ב חדש מה

Adobe Drive לשרתי המתחברת קבצים לניהול וירטואלית מערכת היא Version Cue® CS4 .ככונן או קשיח ככונן מוצג המחובר השרת
.יישום בכל' בשם שמור'ו' פתח 'כגון שיח-דו ובתיבות) Mac OS( בבורר), Windows( בסייר ממופה רשת

מלא באופן מותאמים מהיישומים חלק. Creative Suite מרכיבי רק ולא, יישום מכל זמינים ®Version Cue שרת של קבצים, Adobe Drive בעזרת
Version עם לעבודה

Cue ,כולל Photoshop® ,Illustrator® ,Flash® ,Adobe Bridge ,InDesign® ו- InCopy® .כגון, אחרים יישומים Dreamweaver® ,מאפשרים
.ידנית הקבצים את מאחסון ולהוציא לאחסון להכניס יש אך, Version Cue שרת לקובצי גישה

בתפריט Adobe Drive CS4 את יציגו תיקייה על ולחיצה) Mac OS (Control הקשת או) Windows( ימנית לחיצה, מופעל Version Cue כששרת
.אחרות משימות ולבצע מאחסון קבצים להוציא, לשרת להתחבר כדי בתפריט להשתמש ניתן. הקשר-תלוי

משופרת עבודה סביבת

מקש בלחיצת מלא מסך על מקדימות תצוגות

אוספים

מהיר חיפוש

סקירה מצב

.PDF בתבנית קונקטים וגיליונות באינטרנט גלריות של מובנית יצירה

רשימה תצוגת

ממוזערות תמונות של רשת נעילת

למערכת הכניסה עם אופציונלית אוטומטית הפעלה

ממד-תלת קובצי של מקדימות תצוגות

פנורמה ותמונות HDR תמונות של אוטומטי איסוף

נוספים מסננים

משופרת XMP תמיכת

Adobe Drive

BRIDGE / VERSION CUE3
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Version -ב
Cue CS4 ,לעדכני אותו הופכת לאחסון קובץ הכנסת. פרוייקטים לסנכרן צורך יותר שאין כך, בשרת בלעדית מאוחסנים פרוייקט קובצי.

גם ראה

37 בעמוד“ Adobe Bridge עם יחד Version Cue -ב שימוש”
אחרים יישומים עם יחד Version Cue CS4 -ב שימוש
Version Cue של פרוייקטים עם עבודה

Adobe Drive בעזרת התחברות

בשרת קבצים

BRIDGE / VERSION CUE4
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Adobe Bridge :2 פרק
Adobe Bridge CS4 של הבקרה מרכז היא Adobe Creative Suite 4. Adobe Bridge לקובצי מרכזית גישה ומספקת, קבצים ושיתוף ארגון מאפשרת

נתונים-מטא לאחסן המאפשרת), Adobe XMP) Extensible Metadata Platform -ב תומכת גם Adobe Bridge .ולקביעות ליישומים, פרוויקטים
-ב המנוהלים משאבים עם לעבוד כדי Adobe Bridge -ב להשתמש גם ניתן. אלה קריטריונים לפי חיפוש בעזרת משאבים למצוא מכן ולאחר קבצים עם

Adobe Version Cue®(R) ב תמונות ולפתוח- Adobe Photoshop Camera Raw. Adobe Bridge הכוללים לפרוייקטים הפעילות כמרכז משמשת
.יצירתיים עבודה תהליכי לפשט מסייעת ובכך, Adobe של קבצים שאינם וקבצים Adobe קובצי

Adobe Bridge -ב עבודה

Adobe Bridge CS4 אודות

,להדפסה תוכן ליצירת הדרושים המשאבים של ולאיתור לעיון, לארגון, Adobe Creative Suite 4 ברכיבי שנכללת, Adobe Bridge -ב השתמשו
-ו PSD כגון (Adobe של בתבניות לקבצים בקלות לגשת מאפשרת Adobe Bridge .ניידים ולהתקנים לסרטים, DVD לתקליטורי, לטלוויזיה, לאינטרנט

PDF (של קבצים שאינם ולקבצים Adobe .ואף מקדימה בתצוגה קבצים להציג, לצורך בהתאם ולקומפוזיציות לפרוייקטים, לפריסות משאבים לגרור ניתן
.קלות ביתר הקבצים את לאתר שיאפשרו) קובץ נתוני (נתונים-מטא להוסיף

.www.adobe.com/go/lrvid4011_bri ראו, Adobe Bridge -ב השימוש על וידאו לסרטון

Adobe Bridge קובצי, עמוד פריסות, תמונות קובצי ולעבד לנהל, לסנן, למיין, לחפש, להציג מאפשרת PDF בעזרת. דינמיים מדיה וקובצי
Adobe Bridge קבצים להציג ניתן, כן כמו. אצווה פקודות ולהפעיל תמונות לסובב, נתונים-מטא לערוך, קבצים ולמחוק להעביר, שמות לשנות ניתן

.דיגיטלית וידאו או סטילס ממצלמת שיובאו ונתונים

,בפרוייקט הקבצים בכל לעיין ניתן Adobe Bridge מתוך. Adobe Version Cue -ב לעבודה מרכזי כמיקום Adobe Bridge -ב השתמשו
של חדשים פרוייקטים ליצור ניתן. מהקבצים אחד כל של המקורי היישום את להפעיל ומבלי אחד במקום, Adobe של קבצים שאינם קבצים כולל

Version Cue ,ב גרסאות וליצור פרוייקטים למחוק- Adobe Bridge .ב המפקח בחלונית השתמשו- Adobe Bridge תלוי מידע של ולניהול להצגה-
.Adobe Version Cue של ומשאבים פרוייקטים, שרתים על הקשר

Adobe של ורכיבים מוצרים על ולמידע לחדשות, לעצות לגשת המאפשרת Bridge CS4 של תכונה הוא Bridge של הבית עמוד
Creative Suite 4 .של הבית עמוד מתוך Bridge ל לגשת ניתן- Adobe.com אחרים עיצוב ולמשאבי.

לפתוח ניתן, במחשב מותקנת Adobe Creative Suite 4 של גרסה או Adobe Photoshop® CS4 ,Adobe After Effects® CS4 אם
-הדו בתיבת ישירות התמונות את לערוך ניתן. Photoshop תואמת בתבנית אותם ולשמור אותם לערוך, Bridge -מ גולמיים מצלמה נתוני קובצי לייבא או

After Effects או Photoshop אם. לתמונה מתמונה קביעות ולהעתיק, After Effects את או Photoshop את להפעיל מבלי Camera Raw שיח
.Adobe Bridge -ב camera raw קובצי של מקדימה תצוגה להציג ניתן, במחשב מותקנת אינה

Adobe Bridge -ב להשתמש ניתן), Creative Suite 4 Web Standard -ל פרט (Adobe Creative Suite 4 של גרסה ברשותכם יש אם
Adobe של הרכיבים בכל אחיד צבעים מראה על שמירה מבטיח זה סנכרון. צבע ניהול עם Adobe Creative Suite 4 רכיבי בין צבע קביעות לסנכרן כדי

Creative Suite 4.

גם ראה

14 בעמוד“  קבצים של וניהול הצגה”
37 בעמוד“ Adobe Bridge -ב Version Cue עם עבודה”
13 בעמוד“ צבע ניהול”

Adobe Bridge הפעלת

).Acrobat® 9 מלבד (Adobe Creative Suite 4 מרכיבי אחד מכל אותה להפעיל או ישירות Adobe Bridge את להפעיל ניתן

Adobe Creative Suite 4 של מרכיב Bridge הפעלת

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

.)הזמינה לאפשרות בהתאם' (Bridge -ב עיון' > 'קובץ 'או' עיון' > 'קובץ 'בחרו•

בקבצים עיון

Version Cue

Bridge של הבית עמוד

Camera raw

צבע ניהול

5
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',Bridge -ב עיון' > 'קובץ 'הפקודה באמצעות Adobe Bridge הפעלת לאחר, Adobe Premiere® Pro -ב או Adobe After Effects -ב  :הערה
.זה לרכיב הקובץ את לייבא כדי או במקור הקובץ נוצר שבו ביישום במקום Creative Suite 4 של ברכיב הקובץ את לפתוח כדי קובץ על פעמיים לחצו

Adobe Premiere -ב' עיון' > 'קובץ 'בוחרים אם, לדוגמה
Pro קובץ על פעמיים לוחצים מכן ולאחר Photoshop ,ב הפרוייקט לחלונית נוסף הקובץ- Premiere Pro ב שייפתח במקום- Photoshop.

.)הזמינה לאפשרות בהתאם (הבקרה בסרגל או האפשרויות בסרגל, הכלים בסרגל Adobe Bridge הלחצן על לחצו•

Adobe Bridge -מ שנפתח האחרון Adobe Creative Suite 4 לרכיב חזרה

vרכיב[ ל חזור' > 'קובץ 'בחרו['.

ישירות Adobe Bridge הפעלת

•)Windows (בחרו Adobe Bridge CS4 תוכניות' > 'התחל 'מתפריט'.

•)Mac OS (הסמל על פעמיים לחצו Adobe Bridge CS4  שבתיקייה Applications/Adobe Bridge CS4.

Adobe Bridge של אוטומטית הפעלה הגדרת

עד מערכת משאבי פחות צורכת ברקע Adobe Bridge הפעלת. למערכת שתיכנסו פעם בכל Adobe Bridge של ברקע אוטומטית הפעלה להגדיר ניתן
.בה להשתמש שברצונכם לרגע

Adobe Bridge של אוטומטית הפעלה

:הבאים מהצעדים אחד בצעו, למערכת הכניסה עם ברקע Adobe Bridge של אוטומטית פתיחה להגדיר כדי1

.למערכת הכניסה עם אוטומטית Adobe Bridge את להפעיל ברצונכם אם כשתישאלו' כן 'על לחצו, Adobe Bridge את שתפעילו הראשונה בפעם•

.'למערכת הכניסה עם Bridge את הפעל 'בחרו', Adobe Bridge העדפות 'שיח-הדו תיבת של' מתקדם 'בחלונית•

•)Windows (כש- Adobe Bridge סמל על ימנית לחיצה לחצו, נפתחת Adobe Bridge את הפעל 'ובחרו המערכת במגש Bridge הכניסה עם
.'למערכת

2)Windows (הבאים מהצעדים אחד בצעו, פעולה מצבי בין לעבור כדי:

.היישום את לפתוח כדי' Bridge את הצג 'ובחרו המערכת במגש Adobe Bridge סמל על ימנית לחיצה לחצו•

.ברקע Adobe Bridge להפעלת' הסתר' > 'קובץ 'בחרו•

.ברקע Adobe Bridge את להפעיל כדי' Bridge את הסתר 'ובחרו המערכת במגש Adobe Bridge סמל על ימנית לחיצה לחצו•

.היישום את לסגור כדי' Bridge -מ יציאה 'ובחרו המערכת במגש Adobe Bridge סמל על ימנית לחיצה לחצו•

3)Mac (הבאים מהצעדים אחד בצעו, פעולה מצבי בין לעבור כדי:

.'הסתר 'או' הצג 'ובחרו במעגן Adobe Bridge CS4 הסמל על לחצו•

.ברקע Adobe Bridge את להפעיל כדי' Bridge CS4 את הסתר > 'Adobe Bridge CS4 בחרו, Adobe Bridge -ב•

.היישום את לסגור כדי' יציאה 'ובחרו במעגן Adobe Bridge של הסמל על לחצו•

עבודה מרחב

העבודה מרחב על סקירה

באמצעות Adobe Bridge של העבודה מרחב את להתאים ניתן. שונות חלוניות עם, לוחות או, עמודות משלוש מורכב Adobe Bridge -ב העבודה מרחב
.Adobe Bridge של מראש המוגדרים העבודה ממרחבי באחד לבחור או אישית מותאמים עבודה מרחבי ליצור ניתן. חלוניות של גודל ושינוי הזזה

BRIDGE / VERSION CUE6
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Adobe Bridge של העבודה מרחב
מהיר חיפוש שדה.ותצוגה לחצני.הממוזערת תמונה מחוון.דשנבחר פריט.גחלוניות.ביישום סרגל.א

:Adobe Bridge של העבודה במרחב העיקריים הרכיבים להלן

.קבצים וחיפוש עבודה מרחבי בין מעבר, התיקיות בעץ ניווט כגון, עיקריות למשימות לחצנים מציג

.בספרייה לנווט ומאפשר, בה צופים שאתם לתיקייה הנתיב את מציג

)Windows( ימנית לחיצה לחצו או, התיקייה לשם מימין ימינה החץ על לחצו. שבה בתוכן ולעיין בה לבחור כדי הנתיב בסרגל תיקייה שם על לחצו
.משנה לתיקיית לנווט כדי תיקייה שם על ולחצו) Control) Mac OS הקישו או

.Bridge של הבית ולעמוד Version Cue -ל וכן לתיקיות מהירה גישה מאפשרת

.בתיקיות לניווט בחלונית השתמשו. התיקיות היררכיית הצגת

.'תוכן 'בחלונית שמופיעים קבצים וסינון מיון

.חכמים ואוספים אוספים ולפתוח לאתר, ליצור מאפשרת

.'תיקיות 'החלונית או' מועדפים 'החלונית, הנתיב סרגל, הניווט תפריט לחצני בעזרת שנבחרו קבצים הצגת

יישום סרגל

נתיב סרגל

'מועדפים 'החלונית

'תיקיות 'החלונית

'מסנן 'החלונית

'אוספים 'החלונית

'תוכן 'החלונית
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.ממנה גדולה כלל ובדרך', תוכן 'בחלונית שמוצגת הממוזערת מהתמונה נפרדת המקדימה התצוגה. שנבחרו הקבצים או הקובץ של מקדימה תצוגה הצגת
.החלונית גודל שינוי בעזרת המקדימה התצוגה את להגדיל או להקטין ניתן

.Adobe Bridge -ב זה לקובץ או זו לתיקייה לנווט כדי' מקדימה תצוגה 'לחלונית) Mac OS( מהבורר או) Windows( מהסייר קובץ או תיקייה גררו

מילות כגון (להם המשותפים הנתונים את מציגה החלונית, מרובים קבצים בחירת בשעת. שנבחר הקובץ על נתונים-מטא הצגת
.)חשיפה וקביעת יצירה תאריך, מפתח

.לתמונות מפתח מילות הצמדת באמצעות תמונות בארגון סיוע

.שבחרתם לאפשרויות בהתאם Adobe Bridge של העבודה במרחב להופיע עשויות אחרות חלוניות

גם ראה

18 בעמוד“ קבצים של וסינון מיון”
30 בעמוד“ מפתח ומילות נתונים-מטא”
16 בעמוד“ באוספים קבצים ארגון”
23 בעמוד“ תמונות של והשוואה מקדימה תצוגה”

חלוניות התאמת

.Adobe Bridge של לחלון מחוץ חלוניות להזיז ניתן לא, זאת עם. חלוניות של גודל ושינוי הזזה באמצעות Adobe Bridge חלון את להתאים ניתן

חלוניות של גודל שינוי או הזזה

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

.אחרת לחלונית חלונית של כרטיסייה גררו•

.החלוניות את להקטין או להגדיל כדי חלוניות בין המפריד האופקי הסרגל את גררו•

.'תוכן 'החלונית גודל את או החלוניות גודל את לשנות כדי' תוכן 'לחלונית החלוניות בין המפריד האנכי הסרגל את גררו•

חלוניות של הסתרה או הצגה

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

.)שנבחר העבודה למרחב בהתאם משתנה המרכזי החלון (המרכזי לחלון פרט החלוניות כל את להסתיר או להציג כדי Tab הקישו•

.להסתיר או להציג שברצונכם החלונית בשם בחרו מכן ולאחר' חלון 'בחרו•

.להציג שברצונכם החלונית בשם ובחרו חלונית כרטיסיית על) Mac OS( ולחצו Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו•

'מועדפים 'לחלונית פריטים הוספת

.'מועדפים 'לחלונית גרירתם באמצעות או הכלליות בהעדפות הגדרתם באמצעות' מועדפים 'לחלונית פריטים להוסיף ניתן

'מועדפים 'העדפות קביעת

).Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

.'העדפות 'שיח-הדו תיבת של' מועדפים פריטים 'באזור הרצויות באפשרויות ובחרו' כללי 'על לחצו2

למועדפים פריטים הוספת

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

.Adobe Bridge של' תיקיות 'או' תוכן 'מהחלונית או), Mac OS( מהבורר), Windows( מהסייר' מועדפים 'לחלונית תיקייה או קובץ גררו•

.'למועדפים הוסף' > 'קובץ 'ובחרו Adobe Bridge -ב אוסף או תיקייה, קובץ בחרו•

'מקדימה תצוגה 'החלונית

'נתונים-מטא 'החלונית

'מפתח מילות 'החלונית
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Mac (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו או'. מהמועדפים הסר' > 'קובץ 'ובחרו בפריט בחרו', מועדפים 'מהחלונית פריט להסרת
OS (ההקשר-תלוי מהתפריט' מהמועדפים הסר 'ובחרו, הפריט על ולחצו.

עבודה מרחבי של וניהול בחירה

אישית מותאם עבודה מרחב או מראש מוגדר עבודה מרחב לבחור ניתן. חלוניות של מסוימת פריסה או תצורה הוא Adobe Bridge של עבודה מרחב
.בעבר ששמרתם

להשתמש ניתן, לדוגמה). לפריסה מפריסה במהירות ולעבור (שונות בפריסות לעבוד ניתן, Adobe Bridge של שונים עבודה מרחבי שמירת באמצעות
.After Effects של מקומפוזיציה וידאו קובצי עם לעבודה אחר עבודה ובמרחב חדשות תמונות למיון אחד עבודה במרחב

גם ראה

27 בעמוד“ Adobe Output Module בעזרת באינטרנט תמונות גלריית יצירת”
28 בעמוד“ Adobe Output Module -ב Adobe PDF מצגת או קונטקטים גיליון יצירת”

עבודה מרחב בחירת

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

.הרצוי העבודה במרחב בחרו מכן ולאחר' עבודה מרחב' > 'חלון 'בחרו•

)'תיקיות', 'תוכן טבלת', 'מקדימה תצוגה', 'מפתח מילות', 'צילום סרט רצועת', 'בסיסי', 'נתונים-מטא', 'פלט' (העבודה מרחב מלחצני אחד על לחצו•
.Adobe Bridge של היישום בסרגל

.מחדש אותם לסדר כדי הלחצנים את גררו. לחצנים פחות או יותר להציג כדי העבודה מרחב ללחצני משמאל האנכי הסרגל את גררו

העבודה מרחב של נפתח ותפריט לחצנים

המחדל ברירת של העבודה מרחבי

Adobe Bridge מראש מוגדרים עבודה מרחבי מספר מספקת:

האתחול בסקריפט כשבוחרים זמין זה עבודה מרחב'. פלט של מקדימה תצוגה'ו' פלט', 'מקדימה תצוגה', 'תוכן', 'תיקיות', 'מועדפים 'החלוניות הצגת
.Adobe Bridge של בהעדפות Adobe Output Module של

.'מועדפים'ו' מסנן', 'נתונים-מטא 'החלונית עם יחד, רשימה בתצוגת' תוכן 'החלונית הצגת

פלט

נתונים-מטא
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.'מפתח מילות'ו' נתונים-מטא', 'מקדימה תצוגה', 'תוכן', 'אוספים', 'מסנן', 'תיקיות', 'מועדפים 'החלוניות הצגת

).'מקדימה תצוגה 'בחלונית (שנבחר הנוכחי הפריט של מקדימה ותצוגה) 'תוכן 'בחלונית (אופקית נגללת בשורה ממוזערות תמונות הצגת
.'אוספים'ו' מסנן', 'תיקיות', 'מועדפים 'החלוניות את גם מציג

.'מועדפים'ו' מסנן', 'מפתח מילות 'החלונית עם יחד', פרטים 'בתצוגת' תוכן 'החלונית הצגת

ואת ממוזערות תמונות בתצוגת ואנכית צרה' תוכן 'חלונית', מקדימה תצוגה 'החלונית תצוגת
.'אוספים'ו' מסנן', 'תיקיות', 'מועדפים 'החלוניות

לטעינת. מחדל כברירת מופעלת Mac OS VoiceOver ,'מקדימה תצוגה 'העבודה מרחב לטעינת Command + F5 כשמקישים, Mac OS -ב   :הערה
Mac של המקשים קיצורי בהעדפות VoiceOver של המקשים קיצור את תחילה לבטל יש, המקשים קיצור באמצעות' מקדימה תצוגה 'העבודה מרחב

OS .של בעזרה עיינו, להוראות Mac OS.

.ממוזערות תמונות בתצוגת מוצגים הקבצים. בלבד' תוכן 'החלונית הצגת

.'תיקיות 'והחלונית' מועדפים 'החלונית עם יחד, ממוזערות תמונות בתצוגת' תוכן 'החלונית הצגת

עבודה כמרחב Adobe Bridge של הנוכחית הפריסה שמירת

.'חדש עבודה מרחב' > 'עבודה מרחב' > 'חלון 'בחרו1

.'שמור 'על לחצו מכן ולאחר', חדש עבודה מרחב 'שיח-הדו בתיבת עבודה מרחב אפשרויות בחרו, העבודה למרחב שם הזינו2

עבודה מרחבי של שחזור או מחיקה

vהבאות מהפקודות אחת בחרו מכן ולאחר' עבודה מרחב' > 'חלון 'בחרו:

.'מחק 'על ולחצו' עבודה מרחב מחק 'שיח-הדו בתיבת' עבודה מרחב 'מהתפריט העבודה במרחב בחרו. השמור העבודה מרחב מחיקת

.'בסיסי 'העבודה מרחב של המחדל ברירת לתצורת העבודה מרחב החזרת

Adobe של עבודה מרחבי להגדרת שימושיות לפקודות לגשת כדי העבודה מרחב לחצני של המרוחק הימני בצד מטה כלפי המצביע הסמל על לחצו
Bridge .ימנית לחיצה לחצו )Windows (הקישו או Control) Mac OS (מרחב למחוק או לאפס כדי העבודה מרחב מלחצני אחד על ולחצו

.Adobe Bridge -ב המובנים עבודה מרחבי למחוק ניתן לא. זה ללחצן משמאל אחר עבודה מרחב להוסיף או, זה עבודה

'תוכן 'החלונית תצוגת התאמת

Adobe ,מחדל כברירת. שנבחרה בתיקייה והתיקיות הקבצים של רשימה או, פרטים עם ממוזערות תמונות, ממוזערות תמונות מציגה' תוכן 'החלונית
Bridge ותוויות דירוגים וכן, התיקיות או הקבצים שמות לצד' תוכן 'בחלונית אותן ומציגה צבע ניהול עם ממוזערות תמונות יוצרת.

.כרשימה ממוזערות תמונות תצוגת או, הממוזערות התמונות עם יחד מפורטים טקסט נתוני תצוגת בעזרת' תוכן 'בחלונית התצוגה את אישית להתאים ניתן
מתפריט' אנכית פריסה 'או' אופקית פריסה 'בחרו, גלילה סרגלי למיקום. הממוזערת התמונה איכות את ולציין ממוזערות תמונות גודל לשנות גם ניתן

.לצורך בהתאם ולהפך אנכית לפריסה אופקית מפריסה תעבור Adobe Bridge -ש לוודא כדי' אוטומטית פריסה 'בחרו'. תוכן 'החלונית

מיזוג מצב בחירת

vתצוגה 'מהתפריט הבאות מהאפשרויות באחת בחרו':

.ותוויות דירוגים וכן, תיקיות או קבצים שמות עם ותיקיות קבצים להציג כדי' ממוזערות כתמונות'•

.נוסף מילולי מידע עם ממוזערות תמונות להצגת' כפרטים'•

.עמודה בתבנית משויכים נתונים-מטא עם קבצים שמות של כרשימה ותיקיות קבצים להצגת' כרשימה'•

.דירוג או תוויות, מילולי מידע שום ללא ממוזערות תמונות להצגת' בלבד ממוזערות תמונות הצג'•

Adobe של בחלון התחתונה הימנית בפינה הלחצנים על לחצו
Bridge כרשימה תוכן להציג או, כפרטים תוכן להציג, ממוזערות כתמונות תוכן להציג כדי.

ממוזערות תמונות של הגודל התאמת

.פרטיהן את לראות שתוכלו כדי אותן הגדילו או, פעם בכל יותר רבות ממוזערות תמונות להציג שתוכלו כדי ממוזערות תמונות הקטינו

בסיסי

צילום סרט רצועת

מפתח מילות

מקדימה תצוגה

תוכן טבלת

תיקיות

עבודה מרחב מחק

רגילים עבודה מרחבי איפוס
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.Adobe Bridge של החלון בתחתית  'ממוזערת תמונה 'המחוון את גררו•

התנהגות למניעת. משתנה' תוכן 'בחלונית הממוזערות התמונות גודל גם', אוטומטית פריסה 'במצב Adobe Bridge חלון של גודל שינוי בשעת  :הערה
.'תוכן 'החלונית מתפריט' אנכית פריסה 'או' אופקית פריסה 'בחרו, זו

העמודות מספר את להקטין כדי הממוזערת התמונה מחוון של המרוחק השמאלי בצד' יותר קטנה ממוזערת תמונה 'הלחצן על לחצו•
מספר את להגדיל כדי הממוזערת התמונה מחוון של המרוחק הימני בצד' יותר גדולה ממוזערת תמונה 'הלחצן על לחצו. אחת בעמודה' תוכן 'בחלונית

.המוצגות העמודות מספר לפי הממוזערות התמונות גודל את למקסימום אוטומטית מגדילה Adobe Bridge .אחת בעמודה' תוכן 'בחלונית העמודות

הרשת נעילת

על שומרות הממוזערות התמונות, נעולה כשהרשת'. תוכן 'בחלונית מלאות ממוזערות תמונות תמיד תציג Adobe Bridge -ש כדי הרשת את לנעול ניתן
.חלוניות וסוגרים פותחים או החלון גודל את משנים אם שלהן התצורה הגדרות

vשל החלון בתחתית' ממוזערת תמונה 'המחוון שליד 'רשת נעילת 'הלחצן על לחצו או' רשת נעילת' > 'תצוגה 'בחרו Adobe Bridge.

ממוזערות תמונות של נוספים נתונים-מטא הצגת

ממוזערות תמונות לצד נוספים נתונים-מטא להציג ברצונכם אם לבחור מאפשרת' ממוזערות תמונות של נתונים-למטא נוספות שורות 'ההעדפה
.'תוכן 'בחלונית

.'ממוזערות תמונות 'על ולחצו) Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

.נוספות מידע שורות ארבע עד להציג ניתן. להצגה נתונים-מטא סוג בחרו', ממוזערות תמונות של נתונים-למטא נוספות שורות 'באזור2

ממוזערות תמונות של הקובץ גודל הגבלת

Adobe אם). הביצועים את להאט עלולה גדולים קבצים הצגת (ממוזערות תמונות מהם תיצור Adobe Bridge -ש הקובצים גודל את להגביל ניתן
Bridge זה קובץ לסוג המתאים הסמל את מציגה היא, ממוזערות תמונות ליצור יכולה אינה. Adobe Bridge תמונות הצגת בשעת זו מקביעה מתעלמת

.וידאו קובצי של ממוזערות

.'ממוזערות תמונות 'על ולחצו) Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

.'מ גדולים קבצים תעבד אל 'בתיבה מספר הזינו2

הצג בגודל מקדימות תצוגות ציון

מקדימה תצוגה של כשהאפשרות. הצג של לרזולוציה בהתאם האפשרית ביותר הטובה באיכות המקדימה התצוגה את מציגות הצג לגודל בהתאם תצוגות
.מלא מסך במצב חדות נראות התמונות, מופעלת הצג לגודל בהתאם

.'מתקדם 'על ולחצו) Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

.'הצג בגודל מקדימות תצוגות הפק 'בחרו2

ממוזערות לתמונות איכות בחירת

.מסוימות בתמונות או בתיקיות 1:1 של ביחס או גבוהה באיכות, מוטמעות ממוזערות תמונות של מקדימות תצוגות להציג Adobe Bridge -ל לציין ניתן

.Adobe Bridge של היישום בסרגל  'מוטמעות תמונות העדפת תוך במהירות עיין 'הלחצן על ולחצו תיקייה בחרו, יותר מהיר לעיון•

 'מקדימה תצוגה ולהפקת ממוזערות תמונות לאיכות אפשרויות 'הלחצן על לחצו, יותר גבוהה באיכות ממוזערות תמונות של מקדימות לתצוגות•
:הבאות מהאפשרויות אחת ובחרו Adobe Bridge של היישום בסרגל

תמונות על צבע ניהול לבצע ניתן לא. המקור בקובץ שמוטמעות הנמוכה ברזולוציה הממוזערות בתמונות לשימוש)' יותר מהיר (מוטמע העדף'•
.'מוטמעות תמונות העדפת תוך במהירות עיין 'לאפשרות זהה זו אפשרות. אלה ממוזערות

Adobe Bridge יוצרת המקדימה בתצוגה. תמונה של מקדימה לתצוגה עד מוטמעות ממוזערות בתמונות להשתמש כדי' דרישה לפי גבוהה איכות'•
.המקור מקובצי המופקות צבע ניהול עם ממוזערות תמונות

.המחדל ברירת של האיכות קביעת היא' תמיד גבוהה איכות. 'התמונות לכל צבע ניהול עם ממוזערות תמונות להציג כדי' תמיד גבוהה איכות'•

מאיצה זו אפשרות'. שקופיות מצגת'ו' מגדלת זכוכית 'לתצוגות ברקע לתמונות 100% של מקדימות תצוגות ליצור כדי' 100% של מקדימות תצוגות צור'•
“מגדלת זכוכית בכלי שימוש” ראו. הראשוני העיון את ומאיטה בדיסק יותר רב מקום דורשת אך, שקופיות ומצגת מגדלת זכוכית של התצוגה פעולות את

.25 בעמוד“ שקופיות כמצגת תמונות הצגת”ו 24 בעמוד
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הרשימה תצוגת של אישית התאמה

.יוצגו נתונים-מטא של קטגוריות אילו ובחירה, העמודות של גודל ושינוי מיון בעזרת הרשימה תצוגת את אישית להתאים ניתן

.'כרשימה' > 'תצוגה 'בחרו1

:הבאות מהפעולות אחת בצעו2

.המיון סדר כיוון את לשנות כדי העמודה כותרת על לחצו•

,העמודה את לסגור, אחרת נתונים-מטא קטגוריית לבחור כדי עמודה כותרת בכל) Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו•
.המחדל ברירת לתצורת לחזור או העמודה גודל את לשנות, חדשה עמודה להוסיף

.ביותר השמאלית העמודה תמיד היא' שם 'העמודה  :הערה

.אותן להצר או להרחיב כדי עמודות שתי בין האנכי המפריד הקו את גררו•

.השמאלית העמודה גודל את אוטומטית לשנות כדי עמודות שתי של כותרות בין פעמיים לחצו•

וצבעים בהירות התאמת

.הכלליות בהעדפות הדגשה צבעי ובחרו Adobe Bridge של הרקע את הכהו או הבהירו

הרקע של הכהיה או הבהרה

.'כללי 'על ולחצו) Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

:שניהם את או הבאים מהצעדים אחד בצעו2

.Adobe Bridge של הרקע את להבהיר או להכהות כדי' משתמש ממשק בהירות 'המחוון את גררו•

.'מקדימה תצוגה'ו' תוכן 'החלוניות ושל שקופיות מצגות של הרקע את להבהיר או להכהות כדי' תמונה רקע 'המחוון את גררו•

הדגשה צבעי בחירת

.'כללי 'על ולחצו) Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

.'הדגשה צבע 'מהתפריט הדגשה צבע בחרו2

דחוס במצב עבודה

-לתת לגשת ניתן. בצמצום מוצגת' תוכן 'והחלונית מוסתרות החלוניות דחוס במצב. Adobe Bridge של החלון את לצמצם כשברצונכם דחוס למצב עברו
.החלון של העליונה הימנית שבפינה הנפתח מהתפריט Adobe Bridge -ב נפוצות פקודות של ערכה

).אחרים חלונות מאחורי Adobe Bridge חלון את להעביר ניתן, מלא במצב. (החלונות שאר מעל צף דחוס במצב Adobe Bridge חלון, מחדל כברירת
שבכוונתכם הקבצים בחירת לאחר הדחוס במצב להשתמש ניתן, לדוגמה. אחרים יישומים עם עבודה בשעת זמין נשאר שהוא מכיוון שימושי הצף החלון

.להם זקוקים כשאתם ליישום אותם לגרור מכן ולאחר, בהם להשתמש

לצוף דחוס במצב Adobe Bridge מחלון למנוע כדי Adobe Bridge של החלון בתפריט' למעלה תמיד דחוס חלון 'באפשרות הבחירה את בטלו
.החלונות שאר מעל

.  'דחוס למצב עבור 'הלחצן על לחצו1

:הבאות מהפעולות אחת בצעו2

.Adobe Bridge חלון של העליונה הימנית שבפינה מהתפריט פקודות בחרו•

למצב לחזור כדי הלחצן על שוב ללחוץ ניתן. Bridge חלון של נוסף ולצמצום' תוכן 'החלונית להסתרת  'במיוחד דחוס למצב עבור 'הלחצן על לחצו•
.הדחוס

.הנוכחי היישום חלון מאחורי Adobe Bridge את להעביר ולאפשר החלוניות את להציג, מלא למצב לחזור כדי  'מלא למצב עבור 'הלחצן על לחצו•

המטמון זיכרון עם עבודה

הצגת בשעת הביצועים לשיפור) ודירוג תוויות כגון, בקובץ לשמור ניתן שלא נתונים-מטא וכן (נתונים-ומטא ממוזערות תמונות נתוני מכיל המטמון זיכרון
או שיתוף לצורך אותו לייצא לבחור ניתן, מטמון זיכרון כשבונים. בדיסק מקום תופס המטמון זיכרון אחסון, זאת עם. קבצים חיפוש או ממוזערות תמונות
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זיכרון של ובמיקום בגודל לשליטה העדפות והגדרת הזיכרון ניקוי בעזרת המטמון זיכרון את לנהל ניתן. 100% של מקדימות תצוגות להפיק וכן, אחסון
.המטמון

המטמון זיכרון של וניהול בנייה

vמטמון זיכרון' > 'כלים 'מתפריט הבאות מהפקודות אחת בחרו':

בתוכה התיקיות ולכל שנבחרה לתיקייה מטמון זיכרון בניית
בשעת קובץ ונתוני ממוזערות תמונות להצגת ההמתנה זמן את מקצרת זו פקודה. ברקע המתבצע כתהליך) אחרות לתיקיות קיצורים או כינויים מלבד(

100% בגודל תמונות תצוגת בשעת הביצועים את לשפר לסייע כדי המטמון בזיכרון 100% של מקדימות תצוגות להפיק גם ניתן. משנה בתיקיות עיון
.מגדלת זכוכית בכלי שימוש בשעת או, מלא מסך על ובתצוגות שקופיות במצגות

כשבוחרים. בדיסק לאחסון או לשיתוף מקומי מטמון זיכרון יוצרת' מטמון זיכרון בנה 'שיח-הדו בתיבת' לתיקיות מטמון זיכרון ייצוא 'האפשרות
Adobe ,זו באפשרות

Bridge או תקליטון כגון, חיצוני לדיסק מועתקת כשתיקייה גם. שבה המשנה ומתיקיות שנבחרה מהתיקייה קבצים המטמון בזיכרון יוצרת DVD
Adobe ,בתקליטור תיקייה כגון, Adobe Bridge -ב נצפתה שטרם לתיקייה כשמנווטים. מועתקים המטמון בזיכרון הקבצים, אחסון לצורכי

Bridge המרכזי המטמון זיכרון על מבוסס המיוצא המטמון זיכרון. יותר מהר הממוזערות התמונות את להציג כדי המיוצא המטמון בזיכרון תשתמש
.ששוכפלו נתונים וכולל

.'מוסתרים קבצים הצג' > 'תצוגה 'בחרו, Adobe Bridge -ב אלה קבצים להצגת. מוסתרים קבצים הם שיוצאו מטמון זיכרון קובצי  :הערה

התיקייה של המטמון שזיכרון חושדים כשאתם שימושית זו פקודה. המטמון מזיכרון שנבחרה התיקייה ניקוי
.)עודכנו לא נתונים-ומטא ממוזערות תמונות אם, לדוגמה. (מחדש אותו ליצור ויש ישן

מטמון לזיכרון העדפות קביעת

).Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

.'מטמון זיכרון 'על לחצו2

:הבאות מהפעולות אחת בצעו3

או שקופיות במצגת זום פעולות להאיץ כדי המטמון בזיכרון 100% של מקדימות תצוגות על שומר
יותר רב במקום לשימוש גורמת המטמון בזיכרון 100% של מקדימות תצוגות שמירת, זאת עם. מגדלת זכוכית בכלי שימוש בשעת או, מלא מסך בתצוגת

.הקשיח בדיסק

את למקם ניתן לא, לדוגמה. אפשרי הדבר אם, המוצגת הנוכחית בתיקייה המטמון לזיכרון שיוצאו קבצים יוצר
.בלבד לקריאה בתקליטור נמצאת התיקייה אם המוצגת הנוכחית בתיקייה המטמון זיכרון קובצי

.Adobe Bridge את שתפעילו הבאה בפעם יוחל החדש המיקום. המטמון לזיכרון חדש מיקום ציינו

שאמצעי או), רשומות 500,000( המוגדר לגבול קרוב המטמון זיכרון אם. יותר קטן או גדול מטמון זיכרון להגדיר כדי המחוון את גררו
.Adobe Bridge -מ היציאה עם המטמון מזיכרון יוסרו ישנים פריטים, מדי מלא המטמון זיכרון את הכולל האחסון

.הכולל הרשומות מספר את להקטין כדי ישנות רשומות הסרת בעזרת המטמון זיכרון את למטב ניתן

.הקשיח בכונן מקום ופינוי המטמון זיכרון כל ניקוי

צבע ניהול

משתמשות גבוהה באיכות ממוזערות תמונות. צבע פרופיל של בקביעות שימוש ייעשה אם קובעת הממוזערת התמונה איכות, Adobe Bridge -ב
תמונות לאיכות אפשרויות 'ובלחצן' מתקדמות העדפות'ב השתמשו. בהן משתמשות אינן מהירות ממוזערות תמונות ואילו, צבע פרופיל בקביעות

.הממוזערות התמונות איכות את לקבוע כדי היישום בסרגל' מקדימה תצוגה ולהפקת ממוזערות

.צבע ניהול עם Creative Suite ברכיבי הצבע קביעות לסנכרון Adobe Bridge -ב להשתמש תוכלו, Adobe Creative Suite -ב משתמשים אתם אם
יסונכרנו הצבע קביעות, Adobe Bridge -ב' Creative Suite של צבע קביעות' > 'עריכה 'הפקודה בעזרת Creative Suite -ב צבע קביעות כשמציינים
צבע ניהול לקביעת להוראות. צבע ניהול עם Adobe Creative Suite 4 רכיבי בכל אחיד צבעים מראה על שמירה מבטיח הצבע קביעות סנכרון. אוטומטית
.הרכיב של בעזרה" צבע קביעות סנכרון "הנושא את חפשו, Adobe Bridge באמצעות

...מטמון זיכרון של וייצוא בנייה

]שנבחרה תיקייה [לתיקייה מטמון זיכרון נקה

המטמון בזיכרון 100% של מקדימות תצוגות שמור

האפשר במידת לתיקיות אוטומטי ייצוא

מיקום

מטמון זיכרון גודל

דחוס מטמון זיכרון

מטמון זיכרון נקה
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שפה קביעות שינוי

Adobe Bridge ל להורות גם ניתן. שפות במגוון כלים ועצות אפשרויות, תפריטים להציג יכולה- Adobe Bridge לקיצורי מסוימת בשפה להשתמש
.מקשים

.'מתקדם 'על ולחצו) Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

:שניהם את או הבאים מהצעדים אחד בצעו2

.שנבחרה בשפה כלים ועצות אפשרויות, תפריטים להצגת' שפה 'מתפריט שפה בחרו•

.מקשים לקיצורי שנבחרה לשפה המקלדת בהגדרות לשימוש' מקשים קיצורי 'מתפריט שפה בחרו•

.מחדש Adobe Bridge את והפעילו' אשר 'הלחצן על לחצו3

.Adobe Bridge את שתפעילו הבאה בפעם תוחל החדשה השפה

אתחול סקריפטי הפעלת

.שהתקנתם Creative Suite 4 לרכיבי בהתאם משתנים הרשומים הסקריפטים. Adobe Bridge של בהעדפות אתחול סקריפטי לבטל או להפעיל ניתן
.סקריפטים בין התנגשויות לפתרון או הביצועים לשיפור אתחול סקריפטי בטלו

.'אתחול סקריפטי 'על ולחצו) Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

:הבאות מהפעולות אחת בצעו2

.הרצויים בסקריפטים הבחירה את בטלו או בחרו•

.'הכל בטל 'או' הכל הפעל 'על לחצו, הסקריפטים כל של ביטול או להפעלה•

.שלכם הקשיח בכונן Adobe Bridge של האתחול סקריפטי לתיקיית לעבור כדי' סקריפטים הצג 'על לחצו•

קבצים של וניהול הצגה

ובתיקיות בקבצים ניווט

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

.'תיקיות 'בחלונית תיקייה בחרו•

.'מועדפים 'בחלונית תיקייה או פריט בחרו•

.מועדף פריט או תיקייה ובחרו  'אחרונים הצג 'הלחצן על או  'לאב עבור 'הלחצן על לחצו•

).Mac OS( 'בבורר הצג' > 'קובץ 'או) Windows( 'בסייר הצג' > 'קובץ 'בחרו מכן ולאחר בו בחרו, ההפעלה במערכת קובץ להצגת

.בה לבחור כדי הנתיב בסרגל תיקייה על לחצו או' קדימה לך 'הלחצן על או' אחורה לך 'הלחצן על לחצו•

המשנה מתיקיות אחת כל להציג כדי הנתיב בסרגל תיקייה על לחיצה כדי תוך) Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו•
.אליה לעבור או זו בתיקייה

.אותה לפתוח כדי' מקדימה תצוגה 'בחלונית או' תוכן 'בחלונית תיקייה על פעמיים לחצו•

תיקייה לפתוח כדי' מקדימה תצוגה 'בחלונית או' תוכן 'בחלונית תיקייה על פעמיים ולחצו) Mac OS (Command או) Ctrl) Windows הקישו
.חדש בחלון זו

לסמל מהבורר תיקייה לגרור גם ניתן, Mac OS -ב'. מקדימה תצוגה 'לחלונית) Mac OS( מהבורר או) Windows( מהסייר אותה גררו, תיקייה לפתיחת•
Adobe Bridge.

.'נתיב שורת' > 'חלון 'באפשרות בחירה בעזרת הנתיב שורת את להסתיר או להציג ניתן  :הערה
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משנה תיקיות של תוכן הצגת

תיקיות כולל, תיקייה של התוכן כל את מציגה שטוחה תצוגה. אחת רציפה" שטוחה "בתצוגה משנה ותיקיות תיקיות להציג Adobe Bridge -ל לציין ניתן
.המשנה בתיקיות לנווט צורך שאין כך, שבה המשנה

vהבאות מהפעולות אחת בצעו, שטוחה בתצוגה תיקיות תוכן להצגת:

.'משנה מתיקיות פריטים הצג' > 'תצוגה 'בחרו•

.'משנה מתיקיות פריטים הצג 'ובחרו הנתיב בסרגל תיקייה על לחיצה כדי תוך) Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו•

Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו
)Mac OS (תוכן 'בחלונית אותה לפתוח כדי משנה תיקיית ובחרו, הנתיב בסרגל תיקייה על לחיצה כדי תוך'.

קבצים של מיקום או פתיחה

שבו ביישום נפתח הקובץ, Adobe Bridge באמצעות קובץ פתיחת בשעת. Adobe בתוכנות נוצרו לא הם אם גם, Adobe Bridge -ב קבצים לפתוח ניתן
.Adobe של ביישום פתוח במסמך קבצים למיקום Adobe Bridge -ב להשתמש גם ניתן. שתציינו ביישום או במקור נוצר הוא

גם ראה

22 בעמוד“ כרטיס מקורא או דיגיטלית ממצלמה תמונות קבלת”

קבצים פתיחת

vהבאים מהצעדים אחד ובצעו קובץ בחרו:

.'פתח' > 'קובץ 'בחרו•

).Mac OS (Return או) Enter) Windows הקישו•

.'תוכן 'בחלונית הקובץ על פעמיים לחצו•

.הקובץ את לפתוח ברצונכם שבו היישום שם מכן ולאחר', ב פתח' > 'קובץ 'בחרו•

.יישום לסמל הקובץ את גררו•

.הקובץ של camera raw קביעות לעריכת' Camera Raw-ב פתח' > 'קובץ 'בחרו•

קובץ סוג שיוכי שינוי

.ההפעלה מערכת קביעות את ודורסת Adobe Bridge -ב שתפתחו זה מסוג הקבצים על רק משפיעה מסוים קובץ סוג ייפתח שבו היישום בחירת

.'קובץ סוג שיוכי 'על ולחצו) Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1

.בו להשתמש שברצונכם היישום לאיתור' עיון 'על ולחצו) 'ללא 'על או (היישום שם על לחצו2

.'המחדל ברירת לשיוכי אפס 'על לחצו, שלהם המחדל ברירת לקביעות הקובץ סוג שיוכי לאיפוס3

.'מוגדרים לא קובץ שיוכי הסתר 'בחרו, יישומים להם שויכו שלא קבצים סוגי להסתרת4

קבצים מיקום

.Adobe Illustrator -ב JPEG תמונת למיקום זו בפקודה להשתמש ניתן, לדוגמה. היישום שם מכן ולאחר', מקם' > 'קובץ 'בחרו, בקובץ בחרו•

.הקובץ את למקם ברצונכם שבו המסמך את תחילה לפתוח עליכם שיהיה ייתכן, לקובץ בהתאם. הרצוי ליישום Adobe Bridge -מ קובץ גררו•

ותיקיות קבצים חיפוש

הנשאר אוסף שהוא ,חכם אוסףכ לחיפוש קריטיריונים לשמור ניתן. חיפוש תנאי של שונים שילובים באמצעות Adobe Bridge -ב קבצים לחפש ניתן
.שצוינו בקריטיונים העומדים בקבצים מעודכן

גם ראה

17 בעמוד“ חכם אוסף יצירת”
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Adobe Bridge -ב ותיקיות קבצים חיפוש

.'חפש' > 'עריכה 'בחרו1

.לחיפוש תיקייה בחרו2

.מימין המלל בתיבת לחיפוש מלל הזינו'. תנאים 'מהתפריטים והגבלות אפשרויות בחירת באמצעות לחיפוש תנאים בחרו3

.)-( מינוס הסימן על לחצו, חיפוש תנאי להסרת). + (פלוס הסימן על לחצו, חיפוש תנאי להוספת4

.התנאים לכל או התנאים לאחד להתאים צריכות החיפוש תוצאות אם לקבוע כדי' מתאים 'מהתפריט אפשרות בחרו5

.המקור שבתיקיית המשנה תיקיות לכל החיפוש להרחבת' התיקיות-תת כל את כלול 'בחרו) אופציונלי(6

חיפוש. המטמון בזיכרון שאינם וקבצים המטמון בזיכרון קבצים לחפש Adobe Bridge -ל לציין כדי' אינדקס ללא קבצים כלול 'בחרו) אופציונלי(7
בזיכרון המאוחסנים בקבצים מחיפוש יותר איטי הוא) Adobe Bridge -ב כן לפני עיון בהן ביצעתם שטרם בתיקיות (המטמון בזיכרון שאינם קבצים

.המטמון

.'חפש 'על לחצו8

תוצאות את מציגה Adobe Bridge -כש' אוספים 'בחלונית  'חדש חכם אוסף 'הלחצן על לחצו, לחיפוש הקריטריונים את לשמור כדי) אופציונלי(9
'.שמור 'על ולחצו, הצורך במקרה הקריטיורנים את שפרו. שבוצע החיפוש של הקריטריונים את אוטומטית כוללת' חכם אוסף 'שיח-הדו תיבת. החיפוש
).Mac OS (Return או) Enter) Windows והקישו', אוספים 'בחלונית החכם לאוסף שם הקלידו

מהיר חיפוש ביצוע

בעזרת לחפש מאפשר המהיר החיפוש. Adobe Bridge -ב קבצים למצוא כדי Adobe Bridge של היישום בסרגל' מהיר חיפוש 'בשדה להשתמש ניתן
שמות מחפש Adobe Bridge של המנגנון). Mac OS( הזרקור בעזרת או (Windows) העבודה בשולחן חיפוש או Adobe Bridge של החיפוש מנגנון
Adobe Bridge -ב החיפוש פעולת. תמונות של מפתח ומילות תיקיות שמות, קבצים שמות מחפשים ההפעלה מערכת מנגנוני. מפתח ומילות קבצים

מערכת של החיפוש מנגנוני). Mac OS( 'מחשב'ו) Windows( 'שלי המחשב 'בתיקיות וכן, שבה המשנה תיקיות ובכל כרגע שנבחרה בתיקייה מחפשת
).Mac OS( 'מחשב'ו) Windows( 'שלי המחשב 'בתיקיות או שנבחרה הנוכחית בתיקייה מחפשים ההפעלה

כמנגנון) Mac OS( זרקור או) Windows( העבודה בשולחן חיפוש, Adobe Bridge ובחרו המהיר החיפוש בשדה  המגדלת הזכוכית סמל על לחצו1
.החיפוש

.חיפוש תנאי הזינו2

).Mac OS (Return או) Enter) Windows הקישו3

מאתר זה רכיב ולהתקיו להוריד יכולים Windows XP משתמשי. Vista -ב מחדל כברירת מותקן Windows של העבודה בשולחן חיפוש  :הערה
Microsoft. Adobe של האינטרנט

Bridge של העבודה בשולחן החיפוש אם מאתרת Windows של העבודה בשולחן חיפוש. בהתאם התפקוד את ומפעילה מותקן Windows מחפש
Documents and בספרייה אינדקסים רק מחדל כברירת

Settings .של העבודה בשולחן חיפוש אפשרויות 'שיח-הדו בתיבת האפשרויות את שנו, נוספים מיקומים לכלול כדי Windows.'

באוספים קבצים ארגון

סוג הם חכמים אוספים. שונים קשיחים בכוננים או שונות בתיקיות ממוקמות הן אם גם, קלה צפייה לצורך אחד במקום תמונות לקבלת דרך הם אוספים
.חכמים אוספים ולערוך ליצור וכן, אוספים ולפתוח לאתר, ליצור מאפשרת' אוספים 'החלונית. שנשמר בחיפוש הנוצרים אוספים של

אוסף יצירת

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

.ריק חדש אוסף ליצור כדי' אוספים 'החלונית בתחתית  'חדש אוסף 'הלחצן על לחצו•

את לכלול ברצונכם אם כשתישאלו' כן 'על לחצו'. אוספים 'בחלונית' חדש אוסף 'הלחצן על לחצו מכן ולאחר', תוכן 'בחלונית יותר או אחד קובץ בחרו•
.החדש באוסף שנבחרו הקבצים

מכן ולאחר קובץ בחרו, פיזית ממוקם הקובץ שבה בתיקייה לניווט. האוסף בתיקיית כממוקם רשום הוא, מאוסף קובץ בחרתם אם, מחדל כברירת
'.Bridge -ב הצג' > 'קובץ 'בחרו
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חכם אוסף יצירת

vאוספים 'החלונית בתחתית 'חדש חכם אוסף 'הלחצן על לחצו'.

על לחיצה כדי תוך) Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו', מועדפים 'מהחלונית חכם אוסף של להסרה או להוספה
.'ממועדפים הסר 'או' למועדפים הוסף 'ובחרו' אוספים 'בחלונית החכם האוסף

חכם אוסף עריכת

.'אוספים 'בחלונית חכם אוסף בחרו1

. 'חכם אוסף עריכת 'הלחצן על לחצו2

.'שמור 'על ולחצו החכם לאוסף חדשים קריטריונים ציינו3

אוסף של שם שינוי

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

.חדש שם והזינו האוסף שם על פעמיים לחצו•

שם את דרסו מכן לאחר. מהתפריט' שם שינוי 'ובחרו האוסף שם על לחיצה כדי תוך) Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו•
.האוסף

אוסף מחיקת

.במחשב הקשיח מהדיסק נמחקים אינם הקבצים. Adobe Bridge -ב האוספים מרשימת אותו מסירים פשוט, אוסף כשמוחקים

vהבאות מהפעולות אחת בצעו, אוסף למחוק כדי:

.האשפה פח סמל על ולחצו אוסף שם בחרו', אוספים 'בחלונית•

.מהתפריט' מחק 'ובחרו האוסף שם על לחצו), Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו•

לאוסף קבצים הוספת

vהבאות מהפעולות אחת בצעו, לאוסף קבצים להוסיף כדי:

.'אוספים 'בחלונית האוסף לשם) Mac OS( מהבורר או), Windows( מהסייר', תוכן 'מהחלונית הקבצים את גררו•

.'אוספים 'בחלונית האוסף לשם' תוכן 'מהחלונית קבצים והדביקו העתיקו•

מאוסף קבצים הסרת

vהבאות מהפעולות אחת ובצעו' אוספים 'בחלונית באוסף בחרו, מאוסף קבצים להסרת:

.'מהאוסף הסר 'ובחרו) Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו או' מהאוסף הסר 'על ולחצו' אוספים 'בחלונית קובץ בחרו•

המיחזור לסל הקובץ את להעביר כדי' מחק, 'שנדחה כקובץ הקובץ את לסמן כדי' דחה 'על לחצו. Delete והקישו' תוכן 'בחלונית קובץ בחרו•
)Windows (האשפה לפח או )Mac OS ,(האוסף בתוך הקובץ את להחזיק להמשיך כדי' בטל 'או.

אוספים בין קבצים העתקת

.'אוספים 'בחלונית אוסף בחרו1

.הקובץ את אליו להעתיק שברצונכם' אוספים 'בחלונית לאוסף' תוכן 'מהחלונית קובץ גררו2

חסרים קבצים איתור

Adobe Bridge ב הועבר קובץ אם. באוספים קבצים של המיקומים אחרי עוקבת- Adobe Bridge ,שהועברו קבצים כולל אוסף אם. באוסף נשאר הקובץ
Adobe ,באוסף הצפייה בשעת מחובר שאינו שליף קשיח בדיסק נמצאים הקבצים אם או), Mac OS( בבורר או) Windows( בסייר השתנה ששמם או

Bridge חסרים שהקבצים המציינת' תוכן 'החלונית בראש התראה תציג.

.החסרים הקבצים לאיתור' תיקון 'על לחצו1

:הבאות מהפעולות אחת ובצעו החסרים בקבצים בחרו', חסרים קבצים מצא 'שיח-הדו בתיבת2
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.הקבצים של החדש למיקום לנווט כדי' עיון 'על לחצו•

.החסרים מהקבצים להתעלם כדי' דלג 'על לחצו•

.מהאוסף החסרים הקבצים את להסיר כדי' הסר 'על לחצו•

לקבצים ודירוג תוויות הוספת

הדירוג או התווית צבע לפי קבצים למיין ניתן מכן לאחר. במהירות רבים קבצים לסמן מאפשרים כוכבים 5 עד) 0( אפס של דירוג מתן או בצבע קבצים סימון
.שלהם

תווית להקצות תוכלו, החדשות מהתמונות אחת כל סקירת בשעת. Adobe Bridge -ב מיובאות תמונות של רב במספר צופים שאתם נניח, לדוגמה
ולעבוד מסוים צבע עם בתווית שסימנתם הקבצים את להציג כדי' מיון 'בפקודה להשתמש תוכלו, זה התחלתי מיון לאחר. לשמור שברצונכם לתמונות

.איתם

.ולקבצים לתיקיות ודירוג תוויות להוסיף ניתן

כל, בהעדפות תוויות שמות כשמשנים. התווית החלת בשעת הקובץ של נתונים-למטא מצורף השם. תוויות העדפות באמצעות שמות לתוויות לשייך ניתן
.'תוכן 'בחלונית לבנות תוויות עם מופיעים הישנה התווית עם הקבצים

.אחרת אפשרות לבחירת עד, תוויות ללא וקבצים תוויות עם קבצים מציגה Adobe Bridge ,תיקיות הצגת בשעת  :הערה

לקבצים תוויות צירוף

vתווית ללא' > 'תווית 'בחרו, מקבצים תוויות להסרת'. תווית 'מתפריט תווית ובחרו יותר או אחד קובץ בחרו'.

קבצים דירוג

.יותר או אחד קובץ בחרו1

:הבאות מהפעולות אחת בצעו2

כדי ממוזערת תמונה לבחור יש, ממוזערות תמונות בתצוגת. (לקובץ לתת שברצונכם הכוכבים מספר את שמייצגת הנקודה על לחצו', תוכן 'בחלונית•
עד הממוזערות התמונות את הגדילו, הצורך במקרה. במיוחד קטנות ממוזערות תמונות של בתצוגה מופיעות אינן הנקודות, כן כמו. יוצגו שהנקודות
.)מוצגת' דירוגים 'שהעמודה ודאו, רשימה בתצוגת. יופיעו שהנקודות

.'תווית 'מהתפריט דירוג בחרו•

.'דירוג הקטן' > 'תווית 'או' דירוג הגדל' > 'תווית 'בחרו, אחד כוכב של הסרה או להוספה•

.'דירוג ללא' > 'תווית 'בחרו, הכוכבים כל להסרת•

.'דחה' > 'תווית 'בחרו', נדחה 'דירוג להוספת•

.'שנדחו קבצים הצג' > 'תצוגה 'בחרו, Adobe Bridge -ב שנדחו קבצים להסתרת  :הערה

קבצים של וסינון מיון

או' מיון 'הפקודה בעזרת אחר באופן קבצים למיין ניתן. קובץ שם לפי' תוכן 'בחלונית שמופיעים קבצים ממיינת Adobe Bridge ,מחדל כברירת
.היישום בסרגל' לפי מיון 'הלחצן

או יצירה תאריך, מפתח מילות, קובץ סוג, תווית, דירוג לפי לסנן ניתן'. מסנן 'בחלונית תנאים בחירת באמצעות' תוכן 'בחלונית שיופיעו בקבצים לשלוט ניתן
.נוספים ותנאים שינוי תאריך

.שלהם למיקום או אליהם המקושרים נתונים-ולמטא' תוכן 'בחלונית שמוצגים לקבצים בהתאם דינמי באופן נוצרים' מסנן 'בחלונית המופיעים התנאים
כוללת' תוכן 'החלונית אם. ולולאה מקצב, מפתח, נר'ג, אלבום, אמן הקריטריונים את תכלול' מסנן 'החלונית, קול קובצי כוללת' תוכן 'החלונית אם, לדוגמה
,חיפוש תוצאות מציגה' תוכן 'החלונית אם. צמצם מיפתח וערך חשיפה זמן כגון מצלמה ונתוני כיוון, מידות כגון תנאים תכלול' מסנן 'החלונית, תמונות

שבה התיקייה לפי הקבצים את לסנן המאפשרת' אב תיקיית 'האפשרות את תכלול' מסנן 'החלונית, שטוחה תצוגה או מרובות מתיקיות קבצים עם אוסף
.נמצאים הם

מוסתרים וקבצים שנדחו קבצים, תיקיות להסתיר או להציג Adobe Bridge -ל מציין
.'תצוגה 'מתפריט אפשרויות בחירת באמצעות', תוכן 'בחלונית) מטמון זיכרון קובצי כגון(
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קבצים מיון

סדר לפי למיון' ידני 'בחרו. שצוינו הקריטריונים לפי קבצים למיון היישום בסרגל' מיון 'הלחצן על לחצו או', מיון' > 'תצוגה 'מתפריט אפשרות בחרו•
',תיקייה לפי 'האפשרות את יכלול' מיון 'הלחצן, שטוחה תצוגה או אוסף, חיפוש תוצאות מציגה' תוכן 'החלונית אם. הקבצים של האחרון הגרירה

.נמצאים הם שבה התיקייה לפי קבצים למיין המאפשרת

.זה תנאי לפי למיין כדי העמודה מכותרות אחת על לחצו, רשימה בתצוגת•

קבצים סינון

הנוכחית בערכה הפריטים מספר את מציגה' מסנן 'החלונית'. מסנן 'בחלונית יותר או אחד תנאי בחירת באמצעות' תוכן 'בחלונית שיופיעו בקבצים שלטו
או דירוג כוללים קבצים כמה במהירות לראות מאפשרת' מסנן 'בחלונית הצצה, לדוגמה. מוסתרים שהם ובין גלויים שהם בין, מסוים ערך להם שנקבע

.מפתח מילת

vיותר או אחד תנאי בחרו', מסנן 'בחלונית:

באפשרויות בחרו, JPEG -ו GIF קובצי להצגת, לדוגמה. מהתנאים באחד שעומדים קבצים להצגת) קובץ סוגי, לדוגמה (קטגוריה מאותה תנאים בחרו•
CompuServe GIF ו- JPEG קובץ סוג 'מהקטגוריה'.

להם שהוקצו JPEG -ו GIF קובצי להצגת, לדוגמה. התנאים בכל שעומדים קבצים להצגת) ודירוגים קובץ סוגי, לדוגמה (שונות מקטגוריות תנאים בחרו•
.'דירוגים 'מהקטגוריה כוכבים שני ובחרו' קובץ סוג 'מהקטגוריה JPEG -ו CompuServe GIF בחרו, כוכבים שני

כל להצגת כוכבים שני על ולחצו Shift הקישו, לדוגמה. יותר גבוהים ובדירוגים זה בדירוג לבחור כדי דירוג קריטריון על ולחצו Shift הקישו
.יותר או כוכבים שני להם שהוקצו הקבצים

.'מסנן 'החלונית מתפריט קטגוריות בחרו•

.הסינון קטגוריות כל את לסגור או לפתוח כדי' מסנן 'החלונית מתפריט' הכל צמצם 'או' הכל הרחב 'בחרו

',קובץ סוג 'מהקטגוריה CompuServe GIF בחרתם אם, לדוגמה. שנבחרו התנאים את להפוך כדי) Mac OS (Option או) Alt) Windows הקישו•
.האחרים הקבצים סוגי בכל ולבחור זה בסוג הבחירה את לבטל כדי CompuServe GIF על ולחצו Alt הקישו

אוסף סינון בשעת. הסינון בתנאי עומד) ממוזערת תמונה (העליון הפריט אם רק האוסף את מציגה Adobe Bridge ,סגור אוסף סינון בשעת  :הערה
.העליון הקובץ של הסינון לתנאי שתואמים באוסף הקבצים כל את מציגה Adobe Bridge ,מורחב

מסננים ניקוי

vמסנן 'החלונית בתחתית  'מסנן נקה 'הלחצן על לחצו'.

מסננים נעילת

.'מסנן 'החלונית בתחתית  'עיון במהלך מסנן החזק 'הלחצן על לחצו, Adobe Bridge -ב אחר למיקום ניווט בשעת סינון תנאי של ניקוי למניעת

ותיקיות קבצים של ומחיקה העברה, העתקה

Adobe Bridge בקלות לתיקייה מתיקייה קבצים ולהעביר להעתיק מאפשרת.

ותיקיות קבצים העתקת

.'העתק' > 'עריכה 'ובחרו בתיקיות או בקבצים בחרו•

מיקום לציון (מהרשימה במיקום ובחרו' ל העתק 'בחרו, התיקיות או הקבצים על) Mac OS( ולחצו Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו•
.)'תיקייה בחר 'בחרו, שונה

.אחרת לתיקייה התיקיות או הקבצים את וגררו) Mac OS (Option או) Ctrl) Windows הקישו•

אחרת לתיקייה קבצים העברת

,שונה מיקום לציון (מהרשימה במיקום ובחרו' ל העבר 'בחרו, הקבצים על) Mac OS( ולחצו Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו•
.)'תיקייה בחר 'בחרו

).Mac OS( בבורר או) Windows( בסייר, Adobe Bridge של בחלון אחרת לתיקייה הקבצים את גררו•
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,אחר אחסון לאמצעי קובץ להעברת. יועבר ולא יועתק הקובץ, Adobe Bridge של מזה אחר אחסון באמצעי נמצא גוררים שאתם הקובץ אם  :הערה
.הקובץ את וגררו) Mac OS (Command או) Shift) Windows הקישו

תיקיות או קבצים מחיקת

vפריט מחק 'הלחצן על ולחצו בתיקיות או בקבצים בחרו' .

באצווה קבצים שם שינוי

אחרות למשימות. שנבחרו הקבצים לכל זהות בקביעות לבחור ניתן, באצווה קבצים של שם שינוי בשעת. אצווהב או בקבוצה קבצים של שמות לשנות ניתן
.אוטומטיות משימות להפעלת בסקריפטים להשתמש ניתן, אצווה עיבוד של

:הבאות מהפעולות אחת בצעו1

.שמם את לשנות שברצונכם בקבצים בחרו•

.בתיקייה הקבצים כל על תחול החדשה הקביעה'. תיקיות 'בחלונית תיקייה בחרו•

.'אצווה שם שנה' > 'כלים 'בחרו2

.'שם שנה 'הלחצן על ולחצו הבאות האפשרויות את קבעו3

בתיקייה עותק למקם או, אחרת לתיקייה להעבירם, תיקייה באותה שמם את ששיניתם הקבצים את למקם ברצונכם אם בחרו', יעד תיקיית 'באזור•
.בתיקייה לבחור כדי' עיון 'על לחצו', אחרת לתיקייה העתק 'או' אחרת לתיקייה העבר 'באפשרויות בחירה בשעת. אחרת

על ללחוץ ניתן. שצוינו והמלל הרכיבים של משילוב יורכב הקובץ שם. בתיבות מלל הקלידו או מהתפריטים רכיבים בחרו', חדשים קובץ שמות 'באזור•
.שיח-הדו תיבת בתחתית מופיעה החדש הקובץ שם של מקדימה תצוגה. רכיבים של למחיקה או להוספה) - (מינוס או) + (פלוס הלחצנים

.נוסף קובץ שם לכל אוטומטי באופן יגדל המספר. הרצף את שיתחיל מספר הקלידו', מספרים רצף 'באפשרות בחירה בשעת  :הערה

.נתונים-במטא המקורי הקובץ שם את לשמור ברצונכם אם' XMP נתונים-במטא נוכחי קובץ שם שמור 'באפשרות בחרו•

,מחדל כברירת נבחרת הנוכחית ההפעלה מערכת. שמם את ששיניתם הקבצים את להן להתאים שברצונכם ההפעלה במערכות בחרו', תאימות 'בחלק•
.בה הבחירה את לבטל ניתן ולא

להשתמש כדי'. שמור 'על ולחצו מיקום בחרו, לקביעות שם תנו'. שמור 'על לחצו, חוזר שימוש לצורך אצווה שם שינוי קביעות לשמירת) אופציונלי(4
.'פתח 'על ולחצו הרצוי הקביעות בקובץ בחרו', טען 'על לחצו, יותר מאוחר במועד אלה בקביעות

גם ראה

27 בעמוד“ Adobe Bridge בעזרת אוטומטיות משימות הפעלת”

קבצים אוספי

,תמונות רצפי לארגון באוספים השתמשו, לדוגמה. הסוגים מכל קבצים באוסף לשלב ניתן. אחת ממוזערת בתמונה קבצים יחד לקבץ מאפשרים  אוספים
.רבים תמונות קובצי קרובות לעתים שכוללים

.חכם בעצם אותן ושומרים לשכבות תמונות של קבוצות שממירים, Photoshop של תמונות מאוספי שונים Adobe Bridge של אוספים  :הערה

שמחילים פקודות. בודד קובץ שמסמנים כפי בדיוק בתווית אוסף לסמן ניתן, לדוגמה. בודדים קבצים על שמחילים פקודות אותן את אוספים על להחיל ניתן
רק בחרתם אם (באוסף העליון הקובץ על רק מוחלות מצומצמים אוספים על שמחילים פקודות. באוסף הקבצים כל על מוחלות מורחבים אוספים על

.)האוסף מסגרת על בלחיצה באוסף הקבצים בכל בחרתם אם (באוסף הקבצים כל על או) באוסף העליון בקובץ

.האוסף את שמכילה התיקייה של המיון סדר על מבוסס באוסף המחדל ברירת של המיון סדר

)מצומצם' (תוכן 'בחלונית Adobe Bridge של אוסף
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מורחב אוסף

גם ראה

29 בעמוד“ פנורמה ותמונות HDR תמונות של אוטומטי איסוף”

קבצים אוסף יצירת

vשעל המספר. האוסף של הממוזערת לתמונה הופך שבחרתם הראשון הקובץ'. כאוסף קיבוץ' > 'אוסף 'ובחרו, באוסף לכלול שברצונכם בקבצים בחרו
.באוסף שכלולים הקבצים מספר את מציין האוסף

אוספים ניהול

את ממנו ליצור שברצונכם הקובץ על לחצו), Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו, אוסף של הממוזערת התמונה לשינוי•
.'האוסף לתחילת העבר' > 'אוספים 'ובחרו החדשה הממוזערת התמונה

.'האוספים כל את הרחב' > 'אוספים 'בחרו, האוספים כל להרחבת'. אוסף פתח' > 'אוספים 'בחרו או האוסף מספר על לחצו, מצומצם אוסף להרחבת•

.'האוספים כל את צמצם' > 'אוספים 'בחרו, האוספים כל לצמצום'. אוסף סגור' > 'אוספים 'בחרו או האוסף מספר על לחצו, שהורחב אוסף לצמצום•

.לאוסף להוסיף שברצונכם הקבצים את גררו, לאוסף קבצים להוספת•

.באוסף הקיימים הקבצים עם יחד יקובצו שהוספתם באוסף הקבצים. אוספים לקנן ניתן לא אך, אחר לאוסף אוסף להוסיף ניתן  :הערה

המצומצם באוסף בחרו, מאוסף הקבצים כל להסרת. מהאוסף החוצה הקבצים את גררו מכן ולאחר האוסף את הרחיבו, מאוסף קבצים להסרת•
.'מאוסף פירוק' > 'אוספים 'ובחרו

התמונה על לחיצה כדי תוך) Mac OS (Option או) Alt) Windows הקישו, לחלופין. האוסף מסגרת על לחצו, מצומצם באוסף הקבצים כל לבחירת•
.האוסף של הממוזערת

באוסף תמונות של מקדימה תצוגה

,onion skin תכונת ולהפעיל, מסוים מסגרות בקצב) אותן לבדוק (מקדימה בתצוגה התמונות את להציג ניתן, יותר או תמונות 10 שכוללים באוספים
.הנוכחית המסגרת על למחצה שקוף ככיסוי והבאות הקודמות המסגרות את להציג המאפשרת

אם. המחוון את גררו או' הפעל 'על לחצו מכן ולאחר, יופיע שהמחוון עד' תוכן 'בחלונית האוסף על העכבר עם הצביעו, אוסף של מקדימה לתצוגה•
Adobe של החלון בתחתית' ממוזערת תמונה 'המחוון גרירת באמצעות הממוזערת התמונה את הגדילו, מופיעים אינם' הפעל 'הלחצן או המחוון

Bridge.

מסגרות קצב בחרו מכן ולאחר, האוסף על ולחצו) Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו, ההפעלה של המסגרות קצב לקביעת•
.'מסגרות קצב' > 'אוספים 'מתפריט

.החוזרת להפעלה בהעדפות' אוסף של חוזרת בהפעלה מסגרות קצב 'מתפריט מסגרות קצב בחרו, האוסף של המסגרות לקצב מחדל ברירת לקביעת•

Onion הפעל' > 'אוסף 'ובחרו האוסף על לחצו), Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו, onion skin התכונה להפעלת•
Skin.'
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דינמית ומדיה תמונות עם עבודה

כרטיס מקורא או דיגיטלית ממצלמה תמונות קבלת

Adobe Bridge CS4 Photo Downloader
לחצן תמונות קבל.הקבצים של והעתקה המרה אפשרויות.דקבצים של שם שינוי אפשרויות.גקבצים שמירת אפשרויות.בהמחובר ההתקן שם.א

.)ההתקן של בתיעוד עיינו, הצורך במקרה (למחשב הכרטיס קורא את או המצלמה את חברו1

:הבאות מהפעולות אחת בצעו2

•)Windows (ב השתמשו' - תמונות הורדת 'על לחצו- Adobe Bridge CS4 תמונות קבל' > 'קובץ 'בתפריט בחרו או', אוטומטית הפעלה 'בחלון
.'ממצלמה

•)Mac OS (ב- Adobe Bridge ,ממצלמה תמונות קבל' > 'קובץ 'בחרו'.

.'מ תמונות קבל 'מתפריט הכרטיס קורא בשם או המצלמה בשם בחרו, Adobe Bridge CS4 Photo Downloader בחלון3

.המצלמה של הזיכרון בכרטיס מהתמונות אחת כל של ממוזערות תמונות יוצגו', מתקדם 'שיח-הדו תיבת על תלחצו אם

.בתמונה הבחירה לביטול הממוזערת לתמונה שמתחת התיבה על ולחצו' מתקדם 'שיח-הדו תיבת על לחצו, הייבוא מאצוות תמונה להסרת4

.חדש מיקום וציינו' מיקום 'שליד) Mac OS (Choose או) Windows( 'עיון 'הלחצן על לחצו, המחדל ברירת מיקום לשינוי5

:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת בחרו מכן ולאחר' משנה ות/תיקיית צור 'בחרו, משלהן בתיקייה התמונות לשמירת6

.היום של לתאריך זהה ששמה משנה תיקיית יוצרת' היום התאריך 'האפשרות•

.צולמה התמונה שבהם והשעה מהתאריך מורכב ששמה משנה תיקיית יוצרת' צילום תאריך 'האפשרות•

.שהקלדתם בשם משנה תיקיית יוצרת' אישית מותאם שם 'האפשרות•
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בסוף המצורף ייחודי ומספר, שם אותו יש הייבוא באצוות התמונות לכל'. קבצים שם שינוי 'מהתפריט אפשרות בחרו, הייבוא בשעת הקבצים שם לשינוי7
'.XMP -ב נוכחי קובץ שם שמור 'על לחצו, בעתיד התייחסות לצורך XMP מסוג נתונים-במטא המצלמה של המקורי הקובץ שם על לשמור כדי. השם

'.Adobe Bridge את פתח 'בחרו, תמונות ייבוא לאחר Adobe Bridge לפתיחת8

'.DNG -ל המר 'בחרו, הייבוא בשעת DNG לקובצי Camera Raw קובצי להמרת9

.'מקוריים קבצים מחק 'בחרו, הורדתן לאחר הכרטיס מקורא או מהמצלמה המקוריות התמונות למחיקת10

.מיקום וציינו' ל עותקים שמור 'בחרו, הייבוא בשעת תמונות של עותקים לשמירת11

תבנית בחרו או', יוצרים זכויות'ו' מחבר 'בתיבות מידע הקלידו מכן לאחר'. מתקדם שיח-הדו תיבת 'הלחצן על לחצו, נתונים-מטא להחלת) אופציונלי(12
.'לשימוש תבנית 'מתפריט נתונים-מטא

.Adobe Bridge -ב מופיעות התמונות'. תמונות קבל 'על לחצו13

תמונות של והשוואה מקדימה תצוגה

'.סקירה 'ובמצב' מלא מסך על מקדימה תצוגה 'בחלונית', מקדימה תצוגה 'בחלונית Adobe Bridge -ב תמונות מקדימה בתצוגה להציג ניתן
.המסך כל על תמונות מציגה' מלא מסך על מקדימה תצוגה. 'מהירה השוואה לצורך ממוזערות תמונות תשע עד מציגה' מקדימה תצוגה 'החלונית

Camera -ב תמונות לפתוח או, לסובבן, לתמונות דירוג או תווית לתת, הבחירה את לשכלל, בתמונות לנווט ומאפשר, מלא מסך על תמונות מציג' סקירה 'מצב
Raw.

'מקדימה תצוגה 'בחלונית תמונות של מקדימה תצוגה

vהצורך במקרה' (מקדימה תצוגה החלונית' > 'חלון 'ובחרו' תוכן 'בחלונית תמונות תשע עד בחרו(.

'מלא מסך על מקדימה תצוגה 'האפשרות בעזרת תמונות של מקדימה תצוגה

.הרווח מקש על הקישו או', מלא מסך על מקדימה תצוגה' > 'תצוגה 'ובחרו יותר או אחת תמונה בחרו•

להשתמש גם ניתן. זו לנקודה זום לבצע כדי בתמונה לחצו או, ממנה להתרחק או לתמונה להתקרב כדי) - (המינוס או) + (הפלוס מקש על הקישו•
.ההגדלה רמת את להקטין או להגדיל כדי העכבר של הגלילה בכפתור

.וגררו התקרבות בצעו, המסך על התמונה להזזת•

.בתיקייה הקודמת או הבאה לתמונה לעבור כדי שמאלה חץ או ימינה חץ המקש על הקישו•

התמונות בין לעבור כדי שמאלה חץ או ימינה חץ המקש על הקישו, מלא מסך על מקדימה לתצוגה שתיכנסו לפני תמונות מספר תבחרו אם  :הערה
.שנבחרו

.מלא מסך על מקדימה מתצוגה ליציאה Esc מקש על או הרווח מקש על הקישו•

'סקירה 'במצב תמונות של ובחירה הערכה

את מציג סקירה מצב. בסיסיות עריכה פעולות וביצוע הבחירה שיפור, שנבחרו בתמונות עיון לצורך שנועדה, מלא מסך על מיוחדת תצוגה הוא' סקירה 'מצב
.אינטראקטיבית בצורה בה לנווט שניתן, מסתובבת" קרוסלה"ב התמונות כל
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סקירה מצב

.www.adobe.com/go/lrvid4012_bri ראו, Adobe Bridge -ב סקירה במצב השימוש על וידאו לסרטון

.'סקירה מצב' > 'תצוגה 'ובחרו לסקור שברצונכם בתמונות בחרו או תמונות תיקיית פתחו1

:הבאות מהפעולות אחת בצעו2

כדי במקלדת הימני החץ מקש על או השמאלי החץ מקש על הקישו או, המסך של התחתונה השמאלית בפינה ימינה או שמאלה החצים לחצני על לחצו•
.הבאה או הקודמת לתמונה לעבור

.הבאה או הקודמת התמונה את קדימה להעביר כדי שמאלה או ימינה שבחזית התמונה את גררו•

.לחזית להביאה כדי ברקע תמונה כל על לחצו•

.המסך של התחתונה שמאלית בפינה למטה חץ הלחצן על לחצו או. מהבחירה להסירה כדי המסך לתחתית מחוץ תמונה כל גררו•

.אותה לפתוח או לסובב, תווית לה להקצות, אותה לדרג כדי תמונה כל על ולחצו) Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו•

.השעון כיוון נגד 90° -ב התמונה את לסובב כדי]  הקישו. השעון כיוון עם 90° -ב שבחזית התמונה את לסובב כדי  [הקישו•

.סקירה ממצב לצאת כדי המסך של התחתונה הימנית בפינה X הלחצן על לחצו או Esc הקישו•

.סקירה ממצב ולצאת שנבחרו מהתמונות אוסף ליצור כדי המסך של התחתונה הימנית בפינה' חדש אוסף 'הלחצן על לחצו•

.סקירה במצב לעבודה מקשים קיצורי להציג כדי סקירה במצב H הקישו

מגדלת זכוכית בכלי שימוש

שנבחרה בתמונה או שבחזית ובתמונה' מקדימה תצוגה 'בחלונית זמין מגדלת זכוכית הכלי. מתמונה חלק להגדיל מאפשר מגדלת זכוכית הכלי
לכל אחת מגדלת זכוכית להציג ניתן. 100% -ל אותה מגדיל מגדלת זכוכית הכלי, 100% -מ בפחות מוצגת התמונה אם, מחדל כברירת'. סקירה 'במצב

.תמונה

הכלי לחצן על ללחוץ גם ניתן, סקירה במצב. סקירה במצב או' מקדימה תצוגה 'בחלונית הכלי על לחצו, מגדלת זכוכית הכלי בעזרת תמונה להגדלת•
.המסך של התחתונה הימנית בפינה מגדלת זכוכית
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גם ניתן, סקירה במצב. הכלי בעזרת שהוגדל האזור בתוך לחצו או, הכלי של התחתונה הימנית בפינה X הסימן על לחצו, מגדלת זכוכית הכלי להסתרת•
.המסך של התחתונה הימנית בפינה מגדלת זכוכית הכלי לחצן על ללחוץ

.המוגדל האזור את לשנות כדי בתמונה אחר אזור על לחצו או, בתמונה מגדלת זכוכית הכלי את גררו•

.)-( מינוס או) + (פלוס המקש על לחצו או העכבר של הגלילה בכפתור השתמשו, מגדלת זכוכית הכלי באמצעות והתרחקות להתקרבות•

.הבודדות התמונות על לחצו', מקדימה תצוגה 'בחלונית מרובות לתמונות מרובים מגדלת זכוכית כלי להצגת•

אחת על ולחצו) Mac OS (Command או) Ctrl) Windows הקישו', מקדימה תצוגה 'בחלונית מרובות בתמונות מרובים מגדלת זכוכית כלי לסנכרון•
.אותה גררו או התמונות

תמונות סיבוב

ייתכן, זאת עם; התמונה נתוני על משפיע אינו הסיבוב. Camera Raw -ו JPEG ,PSD ,TIFF מסוג תמונות קובצי לסובב ניתן Adobe Bridge בעזרת
.המקורי ביישום גם התמונה תצוגת לסיבוב יגרום Adobe Bridge -ב תמונה שסיבוב

.התוכן באזור יותר או אחת תמונה בחרו1

:הבאות מהפעולות אחת בצעו2

.'180° -ב סובב 'או' השעון כיוון נגד 90° -ב סובב'', 'השעון כיוון עם 90° -ב סובב' > 'עריכה 'בחרו•

היישום בסרגל' השעון כיוון נגד 90° -ב סובב 'או' השעון כיוון עם 90° -ב סובב 'הלחצן על לחצו•

שקופיות כמצגת תמונות הצגת

של גדולות גרסאות עם לעבודה ומהירה קלה דרך זוהי. המסך שטח כל על שקופיות במצגת ממוזערות תמונות להציג מאפשרת' שקופיות מצגת 'הפקודה
מעברים כולל, השקופיות מצגת בתצוגת לשליטה אפשרויות ולקבוע, תמונות ולהגדיל להזיז ניתן, שקופיות מצגת במהלך. בתיקייה הגרפיקה קובצי כל

.וכיתוביות

שקופיות מצגת הצגת

vשקופיות מצגת' > 'תצוגה 'ובחרו השקופיות במצגת להציג שברצונכם תמונות בחרו או תמונות תיקיית פתחו'.

שקופיות מצגת עם לעבודה פקודות הצגת

vהקישו H שקופיות מצגת בתצוגת.

שקופיות מצגת אפשרויות

.שקופיות למצגת אפשרויות להצגת' שקופיות מצגת אפשרויות' > 'תצוגה 'בחרו או שקופיות מצגת בתצוגת L הקישו

.ולהתרחק להתקרב או השקופיות מצגת על לחזור, נוספים צגים להחשיך בחרו

.שקופית של גודל ושינוי כיתוביות, שקופית משך קביעת

.למעברים ומהירות סגנונות בחירת

מקדימה לתצוגה תוכנה ברינדור שימוש

שימוש. כהלכה מוצגות אינן סקירה מצב או' מלא מסך על מקדימה תצוגה', 'מקדימה תצוגה 'בחלונית תמונות או שקופיות מצגות אם זו באפשרות בחרו
.אחרות מגבלות גם שיהיו וייתכן יותר איטית להיות עלולה התצוגה מהירות אך, נאותה מקדימה לתצוגה גורם מקדימה לתצוגה תוכנה בעיבוד

.'תוכנה ברינדור השתמש 'בחרו', מתקדם 'בהעדפות1

.מחדש Adobe Bridge את הפעילו2

.VRAM של MB 128 -מ פחות עם כפול צג עם ובמערכות VRAM של MB 64 -מ פחות עם במחשבים אוטומטית מופעל תוכנה עיבוד  :הערה

תצוגה אפשרויות

שקופית אפשרויות

מעבר אפשרויות
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דינמית מדיה קובצי של מקדימה תצוגה

QuickTime בגרסת שנתמכים הקבצים רוב כולל, ממד-התלת וקובצי השמע, הווידאו קובצי רוב של מקדימה תצוגה Adobe Bridge -ב להציג ניתן
מולטימדיה קובצי אם לקבוע כדי החוזרת ההפעלה העדפות את לשנות ניתן'. מקדימה תצוגה 'בחלונית מוצגים חוזרת הפעלה בקרי. במחשב שמותקנת

.אוטומטית בצורה בלולאה יוצגו או יופעלו

'מקדימה תצוגה 'בחלונית מולטימדיה קובצי של מקדימה תצוגה

.'תוכן 'בחלונית מקדימה בתצוגה להציג שברצונכם בקובץ בחרו1

.'מקדימה תצוגה 'בחלונית מופעל הקובץ

לולאה של הפעלה לביטול או להפעלה  'לולאה 'הלחצן על לחצו, חוזרת הפעלה להשהות כדי  'השהה 'הלחצן על לחצו' מקדימה תצוגה 'בחלונית2

.הקול עוצמת את לכוון כדי המחוון את וגררו  'עוצמה 'הלחצן על לחצו או, חוזרת

בעמוד“ וצבעים בהירות התאמת” ראו. דינמית מדיה קובצי של המקדימה התצוגה לשיפור Adobe Bridge ממשק את להכהות או להבהיר ניתן
12.

חוזרת להפעלה העדפות קביעת

).Mac OS( 'העדפות > 'Bridge CS4 או) Windows( 'העדפות' >  'עריכה 'בחרו, Adobe Bridge -ב1

.'חוזרת הפעלה 'על לחצו2

:'אשר 'על ולחצו הבאות מהקביעות אחת כל שנו3

לציין מאפשרת זו אפשרות. מקדימה בתצוגה התמונות את להציג ניתן, תמונות יותר או 10 הכוללים באוספים
.)20 בעמוד“  קבצים אוספי” ראו. (תמונות אוספי של מקדימה לתצוגה מסגרות קצב

.ידנית קול קובצי להפעיל כדי זו אפשרות בטלו. אוטומטית יופעל הקול קובץ', מקדימה תצוגה 'בחלונית להציגו כדי קול קובץ על כשלוחצים

הקול שקובץ ברצונכם אם זו באפשרות הסימון את בטלו. הקול קובץ את) בלולאה (ומשמיע חוזר
.בלבד אחת פעם יושמע

.'מקדימה תצוגה 'בחלונית מוצג כשהוא אוטומטית וידאו קובץ להקרין כדי זו באפשרות בחרו

הווידאו שקובץ ברצונכם אם זו באפשרות הסימון את בטלו. הווידאו קובץ את) בלולאה (ומקרין חוזר
.בלבד אחת פעם יוקרן

Camera Raw עם עבודה

Adobe -ב הזמינה, Adobe Photoshop Camera Raw התוכנה. מצלמה של תמונה מחיישן מעובדים לא תמונה נתוני מכילים Camera raw קובצי
Bridge אם Adobe Photoshop או Adobe After Effects קובצי מעבדת, במחשב מותקנת camera raw. Camera Raw קובצי לעבד גם מאפשרת

JPEG או TIFF ב- Adobe Bridge) .קובצי לפתיחת JPEG או TIFF שיח-הדו בתיבת Camera Raw ,בהעדפות אלה אפשרויות ציינו Camera Raw.
.)נבחרות אלה אפשרויות, מחדל כברירת

תיבת את לפתוח מבלי קבצים על קביעות להחלת או באצווה קבצים לעיבוד, לקובץ מקובץ קביעות של ולהדבקה להעתקה Adobe Bridge -ב השתמשו
.Camera Raw שיח-הדו

Camera קביעות לעריכת גורמת כפולה לחיצה 'בחרו, Adobe Bridge -ב Camera Raw שיח-הדו בתיבת גולמיים מצלמה נתוני קובצי לפתוח כדי  :הערה
Raw 'של הכלליות בהעדפות Adobe Bridge ..ב נפתחים גולמיים מצלמה נתוני קובצי, זו בהעדפה בוחרים לא אם- Photoshop.

גם ראה

Camera Raw
גולמיים מצלמה נתוני קובצי ולייבוא Camera Raw -ל מבוא

באוסף מסגרות של חוזרת הפעלה קצב

מקדימה תצוגה במהלך אוטומטית שמע קובצי השמע

מקדימה תצוגה במהלך בלולאה שמע קובצי השמע

מקדימה תצוגה במהלך אוטומטית וידאו קובצי הקרן

מקדימה תצוגה במהלך בלולאה וידאו קובצי הקרן
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Adobe Bridge עם Adobe Device Central -ב שימוש

Adobe Device Central ב המשתמשים ולמפתחים למעצבים מאפשרת- Adobe Bridge קבצים כגון, שונים קבצים סוגי כיצד מקדימה בתצוגה להציג
Adobe .קבצים סוגי של רחב למגוון בדיקה תהליכי לבצע מאפשרת זו יכולת. ניידים התקנים של רחב במגוון ייראו, Illustrator -ו Photoshop ,Flash של

Bridge ל ישירה גישה מספקת גם- Adobe Device Central של רכיב תחילה לפתוח מבלי Creative Suite כגון Photoshop או Flash.

בהם שנעשה קבצים של רחב מגוון לארגון Adobe Bridge -ב בתיקייה להשתמש יכול Creative Suite של רכיבים במספר המשתמש מעצב, לדוגמה
Illustrator של וקובץ Flash של קובץ, Photoshop של תמונה כיצד ולראות Adobe Bridge -ב זו לתיקייה לנווט יכול המעצב. פרוייקט באותו שימוש

.נייד בהתקן ייראו

טפטים קובצי מספר לך שיש ייתכן, לדוגמה. קיימים בתכנים חוזר שימוש עושה אתה אם שימושית גם Adobe Bridge -מ תכנים של מקדימה תצוגה
רשימת את עדכנו פשוט. ביותר החדשים הניידים בהתקנים הטפטים קובצי את לבדוק ברצונך כעת. מסוימת התקנים לקבוצת מה זמן לפני שיצרת

.Adobe Bridge -מ ישירות חדשים בהתקנים הישנים הטפטים קובצי את ובדקו Adobe Device Central -ב הפרופילים

®.Photoshop Elements 6 for Macintosh -ב Adobe Bridge עם Adobe Device Central -ב להשתמש אפשרות אין  :הערה

Adobe Bridge -מ Adobe Device Central -ל גישה

,SWF, JPG, JPEG, PNG, GIF, WBM, MOV, 3GP, M4V :הן הנתמכות התבניות. קובץ בחרו, Adobe Bridge -מ Adobe Device Central -ל לגשת כדי
MP4, MPG, MPEG, AVI, HTM, HTML, XHTML, CHTML, URL ,ו- WEBLOC.

.Adobe Bridge הפעלת1

:הבאות מהפעולות אחת בצעו2

'.Device Central -ב בדוק' > 'קובץ 'על ולחצו קובץ בחרו•

'.Device Central -ב בדוק 'ובחרו קובץ על ימנית לחיצה לחצו•

ערכות 'ברשימה אחר התקן של שם על פעמיים לחצו, הבדיקה להמשך. Adobe Device Central Emulator בכרטיסייה מוצג הקובץ
.'זמינים התקנים 'או' התקנים

Device Central. Adobe Device > 'כלים 'בחרו, ניידים להתקנים מסמכים ליצירת או התקנים בפרופילי לעיון  :הערה
Central הכרטיסייה את ומציגה נפתחת Devices Profiles.

Adobe Bridge בעזרת אוטומטיות משימות הפעלת

אוטומטיות משימות הפעלת

מותקנת Adobe Photoshop אם, לדוגמה. השונים Adobe Creative Suite 4 ברכיבי הזמינות שונות לפקודות משנה תפריטי מכיל' כלים 'התפריט
Adobe -מ אלה משימות הפעלת. Adobe Bridge -ב שנבחרו תמונות לעיבוד' Photoshop' > 'כלים 'המשנה שבתפריט בפקודות להשתמש ניתן, במחשב
Bridge בנפרד קובץ כל לפתוח צורך שאין מכיוון זמן חוסכת.

יצירת על למידע. Adobe Bridge -ל פונקציות להוספת', כלים 'לתפריט אותם ולהוסיף משלהם פריטים ליצור יכולים שלישי צד יישומי גם  :הערה
.www.adobe.com בכתובת הזמין Adobe Bridge JavaScript Reference ראו, משלכם סקריפטים

Adobe Bridge של הסקריפט, למשל. אוטומטיות פעולות המפעילים שימושיים סקריפטים כוללת גם Adobe Output Module גלריות ליצור מאפשר
לצורך תמונות אוסף Auto Collection CS4 של הסקריפט. Adobe PDF מסוג מלא מסך על ומצגות קונטקטים גיליונות ולהפיק באינטרנט תמונות

.Photoshop -ב HDR כתמונות או פנורמה כתצוגת עיבוד

.בתיקייה הקבצים כל על האפשר במידת תוחל הפקודה, תיקייה בחרתם אם. בהם להשתמש שברצונכם בתיקיות או בקבצים בחרו1

).בתפריט יופיע לא הרכיב שם, זמינות אוטומטיות משימות לרכיב אין אם. (הרצויה הפקודה מכן ולאחר, ]רכיב[  > 'כלים 'בחרו2

.המתאים הרכיב של בתיעוד ראו, מסוימות פקודות על למידע

Adobe Output Module בעזרת באינטרנט תמונות גלריית יצירת

שכולל אינטרנט אתר היא באינטרנט תמונות גלריית. Adobe Bridge -ב תמונות גלריות ליצור ניתן Adobe Output Module של הסקריפט בעזרת
,לדוגמה. באתר לנווט למבקרים שמאפשרים קישורים מכיל מהעמודים אחד כל. מלא בגודל תמונות עם גלריה ועמודי ממוזערות תמונות עם בית עמוד
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Adobe Output של בסקריפט להשתמש ניתן. הגלריה בעמוד נטענת המקושרת המלאה התמונה, הבית בעמוד ממוזערת תמונה על לוחץ כשמבקר
Module ב- Adobe Bridge תמונות מערכת באינטרנט תמונות גלריית אוטומטית להפיק כדי.

Adobe Output Module לבחור שניתן, יותר או אחת סגנון אפשרויות כוללת תבנית כל'. פלט 'בחלונית בהן לבחור שניתן, גלריה תבניות מגוון מספקת
.לדרישותיכם שיתאימו כך אישית ולהתאימן בהן

.באינטרנט התמונות בגלריית לכלול שברצונכם התמונות את הכוללים בתיקייה או באוסף, בקבצים בחרו1

.'פלט' > 'עבודה מרחב' > 'חלון 'בחרו2

.'אתחול סקריפטי 'בהעדפות Adobe Output Module בחרו, ברשימה מוצג אינו' פלט 'העבודה מרחב אם

Adobe Bridge מוצגת שנבחרו התמונות עם' תוכן 'החלונית. שמאל בצד' תיקיות 'החלונית ואת, החלון של ימין בצד' פלט 'החלונית את מציגה
.החלון באמצע' מקדימה תצוגה 'והחלונית, החלון בתחתית

.'באינטרנט גלריה 'בחרו', פלט 'החלונית בראש3

.'סגנון 'מתפריט הממוזערות לתמונות גודל ובחרו', תבנית 'מתפריט גלריה בחרו4

.'פלט של מקדימה תצוגה 'בחלונית הגלריה את להציג כדי' המקדימה התצוגה רענון 'על לחצו', תוכן 'בחלונית מופיעות שנבחרו כשהתמונות5

.קבצים 10 עד מציגה' פלט של מקדימה תצוגה 'החלונית  :הערה

כתובית, כותרת ציינו, לדוגמה'. פלט 'בחלונית' מראה'ו' צבעים לוח', 'אתר נתוני 'באזורים אפשרויות וציון תיאורים בעזרת הגלריה את אישית התאימו6
.מלל גודל וציינו רקע צבע בחרו, ל"דוא וכתובת

לוח', 'אתר נתוני 'האפשרויות בעזרת אותו כרצונכם אותו שנו מכן לאחר'. סגנון 'מתפריט נושא בחרו', Flash גלריית 'בתבנית תשתמשו אם7
.®Adobe Photoshop Lightroom בתוכנת הזמינות Flash לגלריות מתאימות הסגנונות'. מראה'ו' צבעים

מקדימה תצוגה 'על לחצו'. המקדימה התצוגה רענון 'על בלחיצה Adobe Bridge -ב עת בכל באינטרנט התמונות גלריית של מקדימה תצוגה הציגו8
.המחדל ברירת בדפדפן הגלריה של מקדימה תצוגה להציג כדי' בדפדפן

להשתמש גם ניתן'. תוכן 'בחלונית בחירתן מכן ולאחר', מועדפים 'או' תיקיות 'בחלונית לתמונות ניווט בעזרת בגלריה התמונות את שנו) אופציונלי(9
את מחדש לסדר כדי' תוכן 'בחלונית ממוזערות תמונות גררו. הבחירה את ולשפר התמונות של מקדימה תצוגה להציג כדי' מקדימה תצוגה 'בחלונית

.בגלריה התמונות

לשרת הגלריה את אוטומטית להעלות כדי' פלט 'החלונית של FTP ביכולות להשתמש ניתן, באינטרנט התמונות גלריית את אישית להתאים כשתסיימו
.הקשיח בדיסק הגלריה את לשמור גם ניתן. אינטרנט

סיסמה, משתמש שם, FTP שרת כתובת הזינו'. העלאה 'ובחרו' פלט 'בחלונית' גלריה צור 'האזור את פתחו, FTP שרת דרך הגלריה את להעלות כדי10
.'העלאה 'על לחצו מכן לאחר. ותיקייה

נתיב הקלדת בשעת. מעלים שאתם התמונות גלריית מיקום לצורך האינטרנט שרת של המיקום את מציינות' תיקייה'ו' FTP שרת 'התיבות  :הערה
שלכם הציבורית לתיקייה גישה לצורך הנתיב את לוודא כדי באינטרנט האחסון שירותי ספק עם בדקו. ספריות להקצאת בלוכסנים השתמשו, השרת
.האינטרנט בשרת

.'שמור 'על ולחצו לגלריה מיקום ציינו'. פלט 'בחלונית' גלריה יצירת 'באזור' בדיסק שמור 'בחרו, הקשיח בדיסק הגלריה לשמירת11

:היעד בתיקיית הבאים JPEG -ו HTML קובצי את ממקמת Adobe Output Module ,המקומי במחשב הגלריה את כששומרים

.כלשהו אינטרנט בדפדפן זה קובץ פתחו, הגלריה של מקדימה תצוגה להצגת. index.html או index.htm בשם לגלריה בית עמוד•

.תמונות של תיקייה-בתת JPEG תמונות•

.תוכן של תיקייה-בתת HTML עמודי•

.ממוזערות תמונות של תיקייה-בתת ממוזערות JPEG תמונות•

.www.adobe.com/go/lrvid4014_bri ראו, Adobe Bridge בעזרת באינטרנט תמונות גלריות יצירת על וידאו לסרטון

Adobe Output Module -ב Adobe PDF מצגת או קונטקטים גיליון יצירת

קונטקטים גיליונות. Adobe Bridge -ב Adobe PDF מסוג ומצגות קונטקטים גיליונות ליצור ניתן, Adobe Output Module של הסקריפט בעזרת
מאפשרות PDF מצגות. אחד בעמוד ממוזערות תמונות של סדרה תצוגת באמצעות תמונות של קבוצות ולמיין מקדימה בתצוגה להציג מאפשרים
ולקבוע, אבטחה הגדרות לציין, PDF -ב תמונה איכות אפשרויות לקבוע ניתן. שקופיות מצגת של עמודים מרובה מסמך ליצירת תמונות במגוון להשתמש

.PDF -ב תמונה לכל מתחת מלל כתווית הקובץ שם את להוסיף גם ניתן. Adobe Acrobat -ב מלא מסך במצב אוטומטית להיפתח למסמך
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.במצגת או הקונטקטים בגיליון לכלול שברצונכם התמונות את הכוללים בתיקייה או באוסף, בקבצים בחרו1

.'פלט' > 'עבודה מרחב' > 'חלון 'בחרו2

.'אתחול סקריפטי 'בהעדפות Adobe Output Module בחרו, ברשימה מוצג אינו' פלט 'העבודה מרחב אם

Adobe Bridge מוצגת שנבחרו התמונות עם' תוכן 'החלונית. שמאל בצד' תיקיות 'החלונית ואת, החלון של ימין בצד' פלט 'החלונית את מציגה
.החלון באמצע' מקדימה תצוגה 'והחלונית, החלון בתחתית

.PDF בחרו', פלט 'בחלונית3

.'תבנית 'מתפריט פריסה אפשרות בחרו4

.'פלט של מקדימה תצוגה 'בחלונית הקונטקטים גיליון את להציג כדי' המקדימה התצוגה רענון 'על לחצו', תוכן 'בחלונית מופיעות שנבחרו כשהתמונות5

.אחד PDF עמוד רק מציגה' פלט של מקדימה תצוגה 'החלונית  :הערה

.'פלט 'בחלונית' מים סימן'ו' כיסויים', 'פריסה', 'מסמך 'באזורים אפשרויות ציון בעזרת הקונטקטים גיליון של המראה את אישית התאימו6

להשתמש גם ניתן'. תוכן 'בחלונית בחירתן מכן ולאחר', מועדפים 'או' תיקיות 'בחלונית לתמונות ניווט בעזרת PDF -ב התמונות את שנו) אופציונלי(7
את מחדש לסדר כדי' תוכן 'בחלונית ממוזערות תמונות גררו. הבחירה את ולשפר התמונות של מקדימה תצוגה להציג כדי' מקדימה תצוגה 'בחלונית

.בעמוד התמונות

.'פלט של מקדימה תצוגה 'בחלונית השינויים את ולראות זה PDF מסמך לעדכן כדי עת בכל' המקדימה התצוגה רענון 'על לחצו8

:'חוזרת הפעלה 'בחלונית הבאות האפשרויות את ציינו, למצגות9

.Adobe Acrobat -ב מלא מסך במצב PDF מסמך פותח

.שניות 5 הוא המחדל ברירת של התצוגה משך. הבאה לתמונה מתקדמת שהמצגת לפני מהתמונות אחת כל של התצוגה משך ציון

לאחר המצגת את לעצור כדי זו באפשרות הבחירה את בטלו. לסופה מגיעה שהיא לאחר מחדש המצגת של אוטומטית התחלה
.האחרונה התמונה הצגת

.'מהירות'ו' כיוון 'לציין גם ניתן, למעבר בהתאם'. מעבר 'מתפריט מעבר בחרו. שאחריה לתמונה מהתמונות אחת כל בין המעבר הגדרת

פשוט, אחרת'. פלט 'החלונית בתחתית' השמירה אחרי PDF הצג 'בחרו, שמירתו לאחר Acrobat -ב זה PDF מסמך אוטומטית לפתוח ברצונכם אם10
.'שמור 'על לחצו

.'שמור 'הלחצן על לחצו מכן ולאחר השמור לקובץ יעד בחרו, PDF -ל שם הזינו), Mac OS( 'בשם שמור 'או) Windows( 'שמור 'שיח-הדו בתיבת11

פנורמה ותמונות HDR תמונות של אוטומטי איסוף

או) HDR) high dynamic range כתמונות עיבוד לצורך באוספים תמונות של ערכות אוסף Adobe Bridge -ב Auto Collection CS4 של הסקריפט
.התמונות של יישור והגדרות החשיפה קביעות, הצילום זמן על המבוססים באוספים תמונות אוסף הסקריפט. Photoshop CS4 -ב פנורמה תמונות

והתוכן בתמונות שונות החשיפה קביעות אם. התמונות את יעבד Auto Collection של שהסקריפט כדי שניות 18 של בטווח להיות חייבות זמן חותמות
כחלק התמונות את יפענח הסקריפט, 80% -מ בפחות חופף והתוכן קבועה החשיפה אם. HDR כערכת התמונות את יפענח הסקריפט, 80% -מ ביותר חופף

.מפנורמה

.זמינה תהיה Auto Collection CS4 שהתכונה כדי Photoshop CS4 עם Adobe Bridge -ב צורך יש  :הערה

).Mac OS( 'העדפות > 'Bridge CS4 או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו, Auto Collection CS4 של הסקריפט להפעלת1

.'אשר 'על ולחצו Auto Collection CS4 בחרו', אתחול סקריפטי 'בחלונית2

'.HDR/פנורמה תמונות באוסף אוטומטי סידור' > 'אוספים 'ובחרו, פנורמה צילומי או HDR צילומי עם תיקייה בחרו3

.Adobe Bridge -ב התוצאה את ולראות האוספים את אוטומטית למזג כדי' Photoshop -ב אוספים עיבוד > Photoshop > 'כלים 'בחרו4

מלא מסך במצב פתח

שניות] x[ כל התקדם

אחרון עמוד אחרי לולאה

מעבר
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מפתח ומילות נתונים-מטא

נתונים-מטא אודות

רוב, לדוגמה. עליו שהוחלו מפתח ומילות, יוצרים זכויות, הצבעים מרחב, הרזולוציה, המחבר שם כגון, קובץ של סטנדרטיים נתונים הם נתונים-מטא
נתונים-במטא להשתמש ניתן. התמונה צולמה שבה והשעה קובץ תבנית, רוחב, גובה כגון, תמונה לקובץ בסיסיים נתונים מצרפות הדיגיטליות המצלמות

.הקבצים ולארגון העבודה תהליך לייעול

XMP תקן אודות

-ו Adobe Bridge ,Adobe Illustrator ,Adobe InDesign בנויים שעליו), XMP) Extensible Metadata Platform בתקן מאוחסנים נתונים-מטא
Adobe Photoshop .ב לתמונות שבוצעו התאמות- Photoshop® Camera Raw מסוג נתונים-כמטא מאוחסנות XMP. XMP על מבוסס XML ,וברוב

XMP .נלווה קובץ שנקרא נפרד בקובץ יאוחסנו נתונים-המטא, עצמו בקובץ המידע את לשמור ניתן לא אם. זה בקובץ נתונים-המטא מאוחסנים המקרים
את לייבא מכן ולאחר, בתבנית מקובץ נתונים-מטא לשמור ניתן, לדוגמה. פרסום של עבודה ובתהליכי Adobe יישומי בין נתונים-מטא חילופי על מקל

.אחרים לקבצים נתונים-המטא

ולנהל להציגם יותר קל שיהיה כדי XMP באמצעות ומתוארים מסונכרנים, TIFF -ו EXIF ,IPTC) IIM ,(GPS כגון, אחרות בתבניות הנשמרים נתונים-מטא
לחפש שניתן, גרסה הערות כגון, נתונים ולשמירת לתקשורת XMP -ב משתמשים) Adobe Version Cue ,לדוגמה (אחרים ותכונות יישומים גם. אותם
.Adobe Bridge בעזרת בהם

כשקבצים גם נשמרים נתונים-מטא). JPG -ל PSD -מ לדוגמה (הקובץ תבנית את כשמשנים גם הקובץ עם נשמרים נתונים-מטא, המקרים ברוב
.Adobe של בפרוייקט או במסמך ממוקמים

.נתונים-המטא חילופי ואת נתונים-המטא עיבוד את אישית להתאים כדי XMP Toolkit SDK -ב השתמש, Java -ב או++ C -ב מפתח אתה אם
למידע'. קובץ נתוני 'שיח-הדו תיבת את אישית להתאים כדי XMP File Info SDK -ב השתמש, Flex -ב או Adobe Flash -ב מפתח אתה אם

.Adobe של האינטרנט באתר בקר, נוסף

Adobe Creative Suite וברכיבי Adobe Bridge -ב נתונים-מטא עם עבודה

.שבקבצים XMP מסוג נתונים-במטא תלויות, וגרסאות קבצים אחר ולעקוב לחפש, לארגן המאפשרות Adobe Bridge של המיוחדות מהתכונות רבות
Adobe Bridge קובץ נתוני 'שיח-הדו תיבת ודרך' נתונים-מטא 'החלונית דרך: נתונים-מטא עם לעבודה דרכים שתי מספק'.

שניהם אך, אחרת בתצוגה' יוצר'ו אחת בתצוגה' מחבר 'בשם להיקרא יכולה תכונה, לדוגמה. נתונים-מטא לאותם תצוגות מספר קיימות מסוימים במקרים
.XMP דרך סטנדרטיות יישארו הן, שונים עבודה לתהליכי התצוגות את אישית תתאים אם גם. תכונה לאותה מתייחסים

גם ראה

33 בעמוד“ 'קובץ נתוני 'שיח-הדו תיבת באמצעות נתונים-מטא הוספת”
33 בעמוד“ נתונים-מטא תבניות עם עבודה”
34 בעמוד“ למסמך נתונים-מטא ייבוא”

'נתונים-מטא 'החלונית אודות

-מטא ולערוך להציג מאפשרת' נתונים-מטא 'החלונית. הקובץ של וההיסטוריה המקור, היוצרים זכויות מצב, התוכן על מידע כוללים קובץ של נתונים-מטא
.נתונים-מטא של והחלפה לצירוף בתבניות ולהשתמש נתונים-מטא בעזרת קבצים לחפש, שנבחרו קבצים של נתונים

:יוצגו הבאים נתונים-המטא סוגי, שנבחר לקובץ בהתאם

.שינוי ותאריך יצירה תאריך, גודל כולל, הקובץ מאפייני תיאור

זו נתונים-מטא ערכת. יוצרים זכויות על מידע וכן לקבצים כותרות להוסיף ניתן, IPTC לליבת בדומה. לערוך שניתן נתונים-מטא הצגת
זו באפשרות בחירה באמצעות) ישן, IPTC) IIM של נתונים-מטא להציג ניתן, זאת עם. IPTC בליבת הוחלפה שהיא מכיוון, מחדל כברירת מוסתרת

.'העדפות 'שיח-הדו שבתיבת' נתונים-מטא 'באפשרויות

IPTC ידי-על שאושר מפרט היא IPTC ליבת. יוצרים זכויות על מידע וכן לקבצים כותרות להוסיף ניתן. לערוך שניתן נתונים-מטא הצגת
)International Press Telecommunications Council (ממפרט שונה זה מפרט. 2004 באוקטובר IPTC) IIM ,מאפיינים לו נוספו: יותר הישן) ישן

.נמחקו אחדים ומאפיינים השתנו אחדים מאפיינים של שמות, חדשים

.Adobe InDesign בקובצי בשימוש שנמצאים הגופנים רשימת הצגת

קובץ מאפייני

IPTC) IIM ,ישן(

IPTC ליבת

גופנים
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.Adobe Illustrator בקובצי להדפסה שצוינו CMYK לוחות ברשימה מציג

.Adobe Illustrator -ו Adobe InDesign בקובצי בשימוש שנמצאות הדוגמיות רשימת הצגת

.התמונה צילום בשעת ששימשו המצלמה קביעות כולל, דיגיטליות מצלמות ידי-על המוקצה מידע מציג

.GPS נתונים-מטא אין GPS מידע ללא לתמונות. מסוימות דיגיטליות במצלמות הזמינה), GPS( גלובלי מיקום ממערכת ניווט מידע הצגת

.Camera Raw תוסף באמצעות שהוחלו קביעות הצגת

.נר'וג ערוץ מספר, אלבום, אמן כולל, שמע לקובצי נתונים-מטא מציג

.וצילום סצינה, פיקסל גודל יחסי כולל, וידאו לקובצי נתונים-מטא מציג

.Photoshop באמצעות בתמונות שבוצעו השינויים רישום

.הקובץ של נתונים-מטא עם יישמר שהיומן כדי Photoshop -ב מופעלת להיות חייבת' היסטוריה יומן 'העדפת  :הערה

.Version Cue של קבצים גרסאות נתוני של רשימה הצגת

).DICOM) Digital Imaging and Communications in Medicine בתבנית שנשמרו תמונות על מידע הצגת

.יוצרים וזכויות תיאור, מחבר, כותרת כולל, SWF קובצי לגבי מידע מציג

נתונים-מטא העדפות קביעת

-מטא של מקוצר סיכום הכולל, נתונים-המטא לוח את להסתיר או להציג גם ניתן'. נתונים-מטא 'בחלונית שיוצגו נתונים-המטא סוגי את להגדיר ניתן
.'נתונים-מטא 'החלונית של העליון בחלקה ומופיע חשובים נתונים

'נתונים-מטא 'בחלונית שיוצגו נתונים-המטא בחירת

:הבאות מהפעולות אחת בצעו1

.'נתונים-מטא 'החלונית מתפריט' העדפות 'בחרו•

.שמשמאל מהרשימה' נתונים-מטא 'בחרו מכן ולאחר), Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו•

.'נתונים-מטא 'בחלונית להציג שברצונכם נתונים-המטא בשדות בחרו2

.מידע מכילים שאינם שדות להסתרת' ריקים שדות הסתר 'באפשרות בחרו3

.'אשר 'הלחצן על לחצו4

'נתונים-מטא 'הלוח של הסתרה או הצגה

.דיגיטלית מצלמה של ולפונקציות לפקודות נפוצים בסמלים משתמש נתונים-המטא לוח

נתונים-מטא לוח מקש
חשיפה פיצוי.חצמצם מהירות.זקובץ שם סיומת או צבע פרופיל.ותמונה גודל.התמונה מידות.דלבן צבע איזון.גחשיפה קביעת מצב.בצמצם מיפתח.א
ISO.ט

:נתונים-המטא בלוח המופיעים חשיפה קביעת מצב סמלי

מוערךממוצע או במרכז משקל

נקודתי-רבנקודתי

חלקימילוי דוגמת או מטריצה

לוחות

מסמך דוגמיות

)Exif( מצלמה נתוני

GPS

Camera Raw

שמע

וידאו

היסטוריה עריכת

Version Cue

DICOM

Mobile SWF

BRIDGE / VERSION CUE31
למשתמש מדריך



אחרבמרכז משקל

ESP דיגיטלי

.החשיפה קביעת מצב סמלי בנושא נוסף למידע, למצלמה הנלווה התיעוד ראו  :הערה

:נתונים-המטא בלוח המופיעים הלבן האיזון סמלי

להט נורתשצולם כפי

ניאוןאוטומטי

מבזקיום אור

אישית מותאםמעונן

הצללה

vהבאים מהצעדים אחד בצעו, נתונים-המטא לוח של להסתרה או להצגה:

.'נתונים-מטא 'החלונית בתפריט' נתונים-מטא לוח הצג 'באפשרות הסימון את בטלו או סמנו•

.'נתונים-מטא 'בהעדפות' נתונים-מטא לוח הצג 'באפשרות הסימון את בטלו או סמנו•

נתונים-מטא של עריכה או הצגה

-מטא לעריכת'. תוכן 'בחלונית ממוזערות תמונות לצד או' קובץ נתוני 'שיח-הדו בתיבת', נתונים-מטא 'בחלונית נתונים-מטא להסתיר או להציג ניתן
.'נתונים-מטא 'בחלונית השתמשו, נתונים

נתונים-מטא הצגת

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

השתמשו. יופיעו הקבצים לכל המשותפים נתונים-המטא רק, אחדים קבצים בחרתם אם'. נתונים-מטא 'בחלונית במידע ועיינו יותר או אחד קובץ בחרו•
.קטגוריה בתוך הפריטים כל להצגת המשולש על לחצו. נסתרות קטגוריות להצגת הדפדוף בסרגלי

.החלונית מתפריט' גופן הקטן 'או' גופן הגדל 'באפשרויות בחירה באמצעות בחלונית הגופן גודל את לשנות ניתן

השתמשו. שיח-הדו תיבת שבראש ברשימה המוצגות מהקטגוריות אחת בכל בחרו מכן לאחר'. קובץ נתוני' > 'קובץ 'ובחרו יותר או אחד קובץ בחרו•
.קטגוריה ובחרו למטה חץ על לחצו או, מוסתרות קטגוריות להציג כדי וימינה שמאלה בחצים

.'תוכן 'בחלונית הממוזערות התמונות לצד נתונים-המטא להצגת' כפרטים' > 'תצוגה 'בחרו•

.'תוכן 'בחלונית בעמודות נתונים-המטא את להציג כדי' כרשימה' > 'תצוגה 'בחרו•

בהעדפות' כלים עצות הצג 'באפשרות בחירה בשעת רק כלי בעצת מופיעים נתונים-מטא. (התוכן באזור ממוזערת תמונה על המצביע את מקמו•
.)הממוזערות לתמונות

'נתונים-מטא 'בחלונית נתונים-מטא עריכת

.לערוך שברצונכם נתונים-המטא לשדה שמימין העיפרון סמל על לחצו1

.נתונים-מטא להוסיף או לערוך כדי בתיבה הקלידו2

.נתונים-המטא שדות בין לעבור כדי Tab הקישו3

 'בטל 'הלחצן על לחצו, שביצעתם השינויים לביטול'. נתונים-מטא 'החלונית בתחתית  'החל 'הלחצן על לחצו, נתונים-המטא עריכת סיום לאחר4
.החלונית בתחתית
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)InDesign( גופנים או) InDesign -ו Illustrator( צבעים הצגת

,Illustrator מסמך בחירת בשעת. במסמך שימוש בהם שנעשה צבע ודוגמיות גופנים מציגה' נתונים-מטא 'החלונית, InDesign מסמך בחירת בשעת
.במסמך שימוש בהם שנעשה צבע ודוגמיות לוחות מציגה' נתונים-מטא 'החלונית

.Adobe Bridge חלון של' תוכן 'בחלונית Illustrator או InDesign מסמך בחרו1

.'מסמך דוגמיות 'או), בלבד Illustrator( 'לוחות), 'בלבד InDesign( 'גופנים 'האזורים את הרחיבו', נתונים-מטא 'בחלונית2

'קובץ נתוני 'שיח-הדו תיבת באמצעות נתונים-מטא הוספת

גם מציגה' קובץ נתוני 'שיח-הדו תיבת. מחבר ונתוני יוצרים זכויות, עריכה היסטוריית, קובץ מאפייני, מצלמה נתוני מציגה' קובץ נתוני 'שיח-הדו תיבת
שיח-הדו תיבת, אחדים קבצים של בחירה בשעת'. קובץ נתוני 'שיח-הדו בתיבת ישירות נתונים-מטא להוסיף ניתן. אישית מותאמים נתונים-מטא לוחות
.שנבחרו הקבצים כל על יוחל החדש והערך, קיימים נתונים-מטא ידרוס בשדה שתזינו מידע כל. מלל לשדה שונים ערכים בהם שרשומים מקומות מציגה

הממוזערת התמונה על המצביע העברת ובאמצעות', תוכן 'בחלונית מסוימות בתצוגות', נתונים-מטא 'בחלונית נתונים-מטא להציג גם ניתן  :הערה
.'תוכן 'בחלונית

.יותר או אחד קובץ בחרו1

.'קובץ נתוני' > 'קובץ 'בחרו2

:שיח-הדו תיבת שבראש מהכרטיסיות הבאים מהפריטים אחד כל בחרו3

.מהרשימה קטגוריה ובחרו למטה החץ על לחצו או, הכרטיסיות בין לגלול כדי ושמאלה ימינה בחצים השתמשו

,יוצרים זכויות נתוני לציון. המסמך לחיפוש לשמש שיכולות מפתח ומילות תיאור, מחבר, מסמך כותרת כגון, קובץ על מסמך נתוני הזנת
הא וכתובת היוצרים זכויות על להצהרה מלל, היוצרים זכויות בעלי את הזינו מכן לאחר'. יוצרים זכויות מצב 'הנפתח מהתפריט' יוצרים בזכויות מוגן 'בחרו

.היוצרים בזכויות המחזיקים החברה או האדם של ינטרנט

תיאורי מידע מציג' תמונה. 'הצלם עם קשר ליצירת נתונים מציג' קשר צור. 'התמונה של החזותי התוכן של תיאור כולל' תוכן: 'אזורים ארבעה כולל
.יוצרים זכויות בנושא ומידע עבודה תהליך מציג' מצב. 'התמונה לגבי

,דגם, יצרן כגון, התמונה לצילום ששימשו והקביעות המצלמה על בלבד לקריאה מידע מציג' 1 מצלמה נתוני 'האזור: אזורים שני כולל
..ורזולוציה פיקסלים מידות כולל, התמונה על בלבד לקריאה מידע מציג' 2 מצלמה נתוני 'האזור. f-stop -ו צמצם מהירות

.סצינה ושם מצלמה שם כולל, הווידאו קובץ על מידע להזנת ואפשרות, וידאו מסגרת וגובה רוחב כולל, וידאו קובץ על מידע הצגת

.לולאה והגדרות קצב, אמן, כותרת כולל, שמע קובץ על מידע להזין מאפשר

.תוכן וסוג תיאור, מחבר, כותרת כולל, ניידים להתקנים מדיה קובצי לגבי מידע מציג

.Associated Press קטגוריות על המבוסס מידע הזנת

.כותרת ונתוני מיוחדות הוראות, מסירה נתוני, הקובץ יצירת ומקום תאריך כולל, ידיעות לסוכנויות שימושיים קובץ נתוני הזנת

.DICOM לתמונות וציוד סדרה, בדיקה, מטופל נתוני של רשימה הצגת

Adobe אם רק מוצגת' היסטוריה 'האפשרות. Photoshop -ב שנשמרו לתמונות Adobe Photoshop של ההיסטוריה יומן נתוני הצגת
Photoshop במחשב מותקנת.

.ניידים להתקנים לפלט או באינטרנט לתצוגה, להדפסה מסמך פרופיל להחיל מאפשר

.שלהם השמות מרחב במבני מאוחסנים שהם כפי, נתונים-מטא מאפייני מציג

.הקובץ של XMP מסוג מלל נתוני מציג

.המוצגים מהשדות אחד בכל להוסיף שברצונכם המידע את הקלידו4

.השינויים להחלת' אשר 'על לחצו5

נתונים-מטא תבניות עם עבודה

-הדו בתיבת נתונים-המטא את לשנות ניתן'. נתונים-מטא תבנית צור 'הפקודה בעזרת Adobe Bridge -ב חדשות נתונים-מטא תבניות ליצור ניתן
.אחרים קבצים על להחילם או XMP בקובצי אחרים משתמשים לשתף ניתן. XMP הסיומת עם בשם מלל כקובץ אותם ולשמור' קובץ נתוני 'שיח

תיאור

IPTC

מצלמה נתוני

וידאו נתוני

שמע נתוני

Mobile SWF

קטגוריות

מקור

DICOM

היסטוריה

Illustrator

מתקדם

גולמיים מצלמה נתוני
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תבניות. XMP -ב התומכות בתוכנות שנוצרו אחרים ובמסמכים InDesign במסמכי נתונים-מטא לאחסון שתשמש בתבנית נתונים-מטא לשמור ניתן
.XMP -ב התומכים היישומים לכל גישה המאפשר שיתופי במיקום נשמרות ידכם-על שנוצרות

נתונים-מטא תבנית יצירת

:הבאות מהפעולות אחת בצעו1

.'נתונים-מטא תבנית צור' > 'כלים 'בחרו•

.'נתונים-מטא 'החלונית מתפריט' נתונים-מטא תבנית צור 'בחרו•

.'תבנית שם 'בתיבה שם הזינו2

.בתיבות נתונים-למטא ערכים והזינו', נתונים-מטא תבנית יצירת 'שיח-הדו בתיבת מהשדות בתבנית שייכללו נתונים-מטא בחרו3

Adobe ,ריקה המתאימה התיבה את ומשאירים נתונים-מטא אפשרות בוחרים אם  :הערה
Bridge התבנית החלת בשעת הקיימים נתונים-המטא את מוחקת.

.'שמור 'הלחצן על לחצו4

נתונים-מטא תבניות של מחיקה או הצגה

:הבאות מהפעולות אחת בצעו), Mac OS( בבורר או) Windows( בסייר נתונים-מטא תבניות להציג כדי1

הצג 'ובחרו' נתונים-מטא תבנית יצירת 'שיח-הדו תיבת של העליונה הימנית בפינה הנפתח התפריט על לחצו'. נתונים-מטא תבנית צור' > 'כלים 'בחרו•
.'תבניות תיקיית

.'תבניות תיקיית הצג 'ובחרו' קובץ נתוני 'שיח-הדו תיבת בתחתית הנפתח התפריט על לחצו'. קובץ נתוני' > 'קובץ 'בחרו•

).Mac OS( האשפה לפח או) Windows( המיחזור לסל אותה גררו או, Delete והקישו למחיקה תבנית בחרו2

Adobe Bridge -ב קבצים על נתונים-מטא תבניות החלת

.יותר או אחד קובץ בחרו1

:'כלים 'מהתפריט או' נתונים-מטא 'החלונית מתפריט הבאות מהפקודות אחת בחרו2

נתונים-מטא תכונות או ערכים כולל אינו הקובץ אם רק נתונים-המטא תבנית את מחילה זו פקודה. התבנית שם מכן ולאחר', נתונים-מטא צרף'•
.כלשהם

.שבתבנית נתונים-במטא בקובץ הקיימים נתונים-המטא כל את מחליפה זו פקודה. התבנית שם מכן ולאחר', נתונים-מטא החלף'•

נתונים-מטא תבניות עריכת

:הבאות מהפעולות אחת בצעו1

.התבנית שם שלאחריה', נתונים-מטא תבנית עריכת' > 'כלים 'בחרו•

.התבנית שם שלאחריה' נתונים-מטא תבנית עריכת 'בחרו', נתונים-מטא 'החלונית מתפריט•

.מהתיבות אחת בכל נתונים-למטא חדשים ערכים הזינו2

.'שמור 'הלחצן על לחצו3

XMP כקובץ' קובץ נתוני 'שיח-הדו בתיבת נתונים-מטא שמירת

.'קובץ נתוני' > 'קובץ 'בחרו1

.שיח-הדו תיבת בתחתית הנפתח מהתפריט' ייצוא 'באפשרות בחרו2

.'שמור 'על ולחצו, לקובץ מיקום ציינו, קובץ שם הקלידו3

למסמך נתונים-מטא ייבוא
.יותר או אחד קובץ בחרו1

.'קובץ נתוני' > 'קובץ 'בחרו2
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.שיח-הדו תיבת בתחתית הנפתח מהתפריט' ייבוא 'באפשרות בחרו3

.התבנית את לשמור יש, מתבנית נתונים-מטא לייבא שניתן לפני  :הערה

:הנתונים את לייבא ברצונכם כיצד ציינו4

.XMP שבקובץ נתונים-במטא בקובץ נתונים-המטא כל את מחליף

.בתבנית אחרים מאפיינים הכוללים נתונים-המטא את רק מחליף

כולל אינו הקובץ אם רק נתונים-המטא תבנית את מחילה זו פקודה) מחדל ברירת(
.כלשהם נתונים-מטא תכונות או ערכים

.'אשר 'הלחצן על לחצו5

.'פתח 'על ולחצו XMP לקובץ נווטו6

קובץ על מפתח מילות החלת

הכוללות היררכיות בקטגוריות מפתח מילות לארגן ניתן. קבצים על Adobe Bridge של מפתח מילות ולהחיל ליצור מאפשרת' מפתח מילות 'החלונית
להשתמש ניתן, לדוגמה. תוכנם לפי קבצים לזהות ניתן, מפתח מילות בעזרת). מפתח מילות תת הנקראות (משניות מפתח ומילות ראשיות מפתח מילות

מילת את הכוללים קבצים לאתר כדי' חפש 'בפקודה להשתמש וכן, משותפות מפתח מילות עם בתיקייה הקבצים כל את להציג כדי' מסנן 'בחלונית
.שצוינה המפתח

.www.adobe.com/go/lrvid4013_bri ראו, Adobe Bridge -ב מפתח ובמילות נתונים-במטא שימוש בנושא וידאו לסרטון

.www.adobe.com/go/kb402660 ראו, Adobe Bridge -ב מפתח מילות של תפקוד בנושא נוסף למידע

גם ראה

18 בעמוד“ קבצים של וסינון מיון”

חדשות משניות מפתח מילות או מפתח מילות יצירת

.'מפתח מילות 'בחלונית מפתח מילת בחרו1

'.ספורט 'כגון', שמות 'המפתח מילת של כמו רמה באותה מפתח מילת תיצור חדשה מפתח מילת הוספת', שמות 'המפתח מילת נבחרה אם, לדוגמה
.'מיטל 'למשל', שמות 'המפתח למילת מתחת מפתח מילת ליצור תאפשר משנית מפתח מילת הוספת

משנית מפתח מילת 'או' חדשה מפתח מילת 'בחרו או,  'חדשה משנית מפתח מילת 'הלחצן על או  'חדשה מפתח מילת 'הלחצן על לחצו2
.החלונית מתפריט' חדשה

).Mac OS (Return או) Enter) Windows והקישו המפתח מילת את הקלידו3

מפתח מילות לקבצים להוסיף ניתן לא]. שמות [כגון, המפתח למילת סוגריים הוסיפו, בלבד מבניות למטרות תשמש ראשית מפתח שמילת ברצונכם אם
.בסוגריים

-ובנקודה משניות מפתח מילות לציין כדי בפסיקים השתמשו'. מפתח מילות 'החלונית בתחתית' חפש 'התיבה בעזרת מפתח מילות להוסיף גם ניתן
ולחצו לס'אנג לוס הקלידו", מקומות "לקטגוריה" לס'אנג לוס "המפתח מילת את להוסיף כדי, לדוגמה. נפרדות מפתח מילות לציין כדי פסיק

.'חדשה משנית מפתח מילת 'הלחצן על

לקבצים מפתח מילות הוספת

.המפתח מילות להוספת הרצויים בקבצים או בקובץ בחרו1

מילות לבחור כדי התיבה על לחיצה כדי תוך Shift הקישו. המשנית המפתח מילת או המפתח מילת שם שליד בתיבה בחרו', מפתח מילות 'בחלונית2
.ראשיות מפתח

מקף יופיע, מהם לחלק רק צורפה המפתח מילת אך, קבצים מספר תבחרו אם. שנבחר לקובץ מצורפת כשהיא המפתח מילת שליד בתיבה מופיע תיוג סימן
.המפתח מילת של בתיבה) –(

תבנית במאפייני והחלף קיימים מאפיינים נקה

מתבנית תואמים מאפיינים החלף אך, מקוריים נתונים-מטא על שמור

מתבנית תואמים מאפיינים צרף אך, מקוריים נתונים-מטא על שמור
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על שלחיצה כך ההתנהגות את לשנות כדי. לקובץ יתווספו הראשיות המפתח מילות גם, משנית מפתח מילת על לחיצה כדי תוך Shift תקישו אם  :הערה
המפתח מילת את רק תוסיף המפתח מילת על לחיצה כדי תוך Shift הקשת כאשר (הראשיות המפתח מילות את אוטומטית תוסיף משנית מפתח מילת

.'מפתח מילות 'בהעדפות' אוטומטית ראשיות מפתח מילות החל 'בחרו), המשנית

מקובץ מפתח מילות הסרת

מילות מכל גם התיוג סימן להסרת. המפתח מילות קבוצת או המפתח מילת שם שליד התיבה על לחצו מכן ולאחר בקובץ בחרו, התיוג סימן להסרת•
.המפתח מילת של התיבה על לחיצה כדי תוך Shift הקישו, הראשיות המפתח

כשבוחרים במיוחד שימושית זו שיטה. המפתח מילת של התיבה על ולחצו), Mac OS (Option או) Alt) Windows הקישו, תיוג סימן בכוח להסיר כדי•
ומכל מפתח ממילת תיוג סימן למחיקת. המפתח מילת של בתיבה מופיע) – (שמקף באופן, מהם לחלק רק צורפה המפתח מילת אך, קבצים מספר
.המפתח מילת של התיבה על ולחצו) Mac OS (Option+Shift או) Alt+Shift) Windows הקישו, שלה האב המפתח מילות

.'כן 'על לחצו, מהקובץ המפתח מילות כל להסרת'. מפתח מילות 'החלונית מתפריט' מפתח מילות הסר 'על ולחצו בקובץ בחרו•

על לחיצה כדי תוך) Mac OS (Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו, בטעות ממנו יוסרו לא מפתח שמילות כך קובץ לנעול כדי
או תוויות להחיל או נתונים-מטא לערוך, להסירן או מפתח מילות לו להוסיף ניתן לא, נעול כשפריט'. פריט נעל 'ובחרו' תוכן 'בחלונית הקובץ

.דירוגים

מפתח מילות ניהול

vהבאות מהפעולות אחת בצעו:

חדש שם הקלידו, מכן לאחר. החלונית מתפריט' שם שינוי 'בפקודה ובחרו המפתח מילות בקבוצת או המפתח במילת בחרו, מפתח מילת של שם לשינוי•
).Mac OS (Return או) Enter) Windows והקישו בחלונית הקיים השם על

שמילת הקבצים שאר בכל נשאר המפתח מילת של המקורי השם. שנבחרו בקבצים רק משתנה השם, מפתח מילת של שם שינוי בשעת  :הערה
.כן לפני להם נוספה המפתח

.העכבר לחצן את ושחררו הרצויה הראשית המפתח למילת המפתח מילת את גררו, אחרת מפתח מילות לקבוצת מפתח מילת להעברת•

או החלונית בתחתית   'מפתח מילת מחק 'הלחצן על לחצו מכן ולאחר, שמה על לחיצה באמצעות המפתח במילת בחרו, מפתח מילת למחיקת•
.החלונית מתפריט' מחק 'בחרו

זמניות מפתח שמילות כדי'. מפתח מילות 'בחלונית נטוי בגופן מוצגות, אחרים ממשתמשים שתקבלו מפתח מילות כגון, זמניות מפתח מילות  :הערה
)Mac OS( המפתח מילת על לחיצה כדי תוך Ctrl הקישו או) Windows( המפתח מילת על ימנית לחיצה לחצו, Adobe Bridge -ב קבועות יהיו

.ההקשר-תלוי מהתפריט' לעקבי הפוך 'בחרו מכן ולאחר

.החלונית מתפריט' הכל צמצם 'או' הכל הרחב 'בחרו או, הקטגוריה שליד החץ על לחצו, מפתח מילות של קטגוריות לצמצם או להרחיב כדי•

.)15 בעמוד“ ותיקיות קבצים חיפוש” ראו'. (מפתח מילות 'החלונית מתפריט' חפש 'בחרו, מפתח מילות בעזרת קבצים לחיפוש•

מפתח מילות חיפוש

vלחפש שברצונכם המפתח מילת שם את הקלידו', מפתח מילות 'החלונית שבתחתית בתיבה.

חפש 'על לחצו. בצהוב מסומנים המופעים יתר וכל, בירוק מסומן הראשון המופע. יסומנו שהקלדתם התווים את הכוללות המפתח מילות כל, מחדל כברירת
.אחרת מסומנת מפתח במילת לבחור כדי' הקודמת המפתח מילת את חפש 'או' הבאה המפתח מילת את

.החיפוש כשיטת' ב התחל 'ובחרו החיפוש בתיבת המגדלת זכוכית סמל על לחצו, שתקלידו בתווים המתחילות המפתח מילות של רק לסימון

המילה רק', ב מתחיל 'באפשרות תבחרו אם. Maine המילה וגם Indiana המילה גם יסומנו in תקלידו אם, נבחרה' כולל 'האפשרות אם, לדוגמה
Indiana תסומן.

מפתח מילות של ייצוא או ייבוא

Adobe של מפתח מילות לייצא גם ניתן. Adobe Photoshop Lightroom כגון, אחרים מיישומים המיוצאים בטאבים המופרדים מלל קובצי לייבא ניתן
Bridge כ מקודדים אלה קבצים. מלל כקובצי- UTF-8 כ או- ASCII ,של ערכה-תת שהוא UTF-8.

על פעמיים ולחצו' מפתח מילות 'החלונית מתפריט' ייבוא 'בחרו, קיימות מפתח מילות להסיר מבלי Adobe Bridge -ל מפתח מילות קובץ לייבא כדי•
.לייבוא הקובץ

על פעמיים ולחצו' מפתח מילות 'החלונית מתפריט' וייבוא ניקוי 'בחרו, קיימות מפתח מילות ולהסיר Adobe Bridge -ל מפתח מילות קובץ לייבא כדי•
.לייבוא הקובץ
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.'שמור 'על ולחצו קובץ שם ציינו', מפתח מילות 'החלונית מתפריט' ייצוא 'בחרו, מפתח מילות קובץ לייצוא•

Adobe Bridge עם יחד Version Cue -ב שימוש

Adobe Bridge -ב Version Cue עם עבודה

Adobe Bridge ו- Version Cue של ופרוייקטים לקבצים לגשת ומאפשרות יחד פועלות Version Cue השתמשו. אינטואיטיבית בצורה אותם ולנהל
על-קישורי עם משימות. Version Cue של ומשאבים פרוייקטים, שרתים על מידע של ולניהול לניווט, להצגה Adobe Bridge -ב המפקח בחלונית
מאפשרים Adobe Bridge -ב' תוכן 'בחלונית Version Cue לחצני. Version Cue של ופרוייקטים שרתים עם לעבוד מאפשרות המפקח בחלונית

.בקלות Version Cue פקודות ולהחיל לגשת

Adobe Version Cue CS4 SDK -ב וגם Adobe Version Cue CS4 -ב גם בחרו, Version Cue תכונות של המלאה בערכה להשתמש כדי  :הערה
.Adobe Bridge של' אתחול סקריפטי 'בהעדפות

.Version Cue של בעזרה ראו, המשימות ביצוע על להוראות. Adobe Bridge -ב Version Cue של הבאות המשימות את לבצע ניתן

Adobe -ב להשתמש גם ניתן. לפרוייקט קבצים והוספת פרוייקט מאפייני עריכת, Version Cue של פרוייקטים יצירת, Version Cue לשרתי גישה•
Bridge של פרוייקטים למחוק כדי Version Cue מהם להתנתק או.

.Version Cue קובצי של שחזור או מחיקה וכן, אחרים Version Cue לפרוייקטי העתקתם או והעברתם פרוייקט קובצי פתיחת•

.בקובץ שכלולים גופנים או מפתח מילות, גרסה הערות כגון קובץ נתוני באמצעות פרוייקט קובצי חיפוש•

.פרוייקט קובץ של מאחסון הוצאה•

.Adobe של קבצים שאינם פרוייקט וקובצי Adobe של פרוייקט קובצי של גרסאות בדיקת•

.ליצירתם ששימשו ביישומים הקבצים בפתיחת צורך ללא קודמות גרסאות וקידום מחיקה, הצגה•

.מצב סמלי באמצעות Version Cue של ופרוייקטים שרתים של והמצב הזמינות הצגת•

Adobe Bridge -ב Version Cue קובצי על פיקוח

,Version Cue ידי-על שמנוהלים משאבים ועל Version Cue של ופרוייקטים שרתים על הקשר-תלוי מידע מציגה Adobe Bridge -ב המפקח חלונית
על-וקישורי פרוייקט מאפייני על מידע מציגה המפקח חלונית, Version Cue פרוייקט בחירת בשעת, לדוגמה'. תוכן 'בחלונית שנבחר התוכן בסיס על

.פרוייקט מאפייני לערוך או פרוייקט קובצי לסנכרן, פרוייקט נתוני להציג שמאפשרים, למשימות

.החלונית של התחתון בחלק, זמינים הם אם, למשימות על-וקישורי החלונית של העליון בחלק משאב או פרוייקט, שרת נתוני מציגה המפקח חלונית
.המפקח בחלונית יופיעו מידע פריטי אילו לקבוע מאפשרות מפקח העדפות

.Version Cue של בעזרה ראו, מסוימות Version Cue משימות ביצוע על נוסף למידע

המפקח בחלונית Version Cue מידע הצגת

.מידע עליו להציג שברצונכם Version Cue של משאב או פרוייקט, שרת בחרו', תוכן 'בחלונית1

.'מפקח החלונית' > 'חלון 'בחרו2

Adobe Bridge למשאב או לפרוייקט, לשרת הקשורים) זמינות הן אם (ומשימות מידע מציגה.

.שלה העל-קישור על לחצו, משימה לביצוע3

.Version Cue Administration השירות לתוכנית כניסה שדורשות משימות יש  :הערה

המפקח מחלונית מידע העתקת

.ארוכה גרסה בהערת למלל זקוקים כשאתם במיוחד שימושית המפקח מחלונית מידע להעתיק היכולת

vימנית לחיצה לחצו )Windows (הקישו או Control) Mac OS (לחצו, לדוגמה. ]פריט שם [ 'העתק 'ובחרו, להעתיק שברצונכם המידע על ולחצו
. ']גרסה הערת [ העתק 'ובחרו גרסה הערת על ימנית לחיצה

מפקח העדפות קביעת

.'מפקח 'על ולחצו) Mac OS( 'העדפות' > 'Bridge CS4' או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחרו1
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הקשורים ומשימות מידע להצגת' Version Cue פרוייקט 'בחלונית בחרו, לדוגמה'. אשר 'הלחצן על ולחצו המפקח בחלונית לתצוגה פריטים בחרו2
.שנבחר Version Cue לפרוייקט
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Adobe Version Cue :3 פרק
Adobe Version Cue® CS4 יכולים גרפיקאים. משותפים קבצים קבוצת על פעולה בשיתוף לעבוד לגרפיקאים המאפשרת משאבים לניהול מערכת הוא

.עליהן ולעבוד מרובות קבצים גרסאות אחר בקלות לעקוב

Adobe Version Cue -ב עבודה

Version Cue אודות

Version Cue אחר בקלות לעקוב יכולים גרפיקאים. משותפים קבצים קבוצת על פעולה בשיתוף לעבוד לגרפיקאים ומאפשר וירטואלי כשרת פועל
.עליהן ולעבוד מרובות קבצים גרסאות

Version Cue שרת: חלקים שני כולל Version Cue ו- Adobe Drive .שרת את להתקין ניתן Version Cue לאחסון ייעודי במחשב או מקומי במחשב
ממופה רשת ככונן או קשיח ככונן מוצג המחובר השרת. Version Cue CS4 לשרתי מתחבר Version Cue. Adobe Drive של PDF וסקירות פרוייקטים

.'בשם שמור'ו' פתח 'כגון שיח-דו ובתיבות בבורר, בסייר

Version Cue
A.שרת Version CueB.בעזרת לשרת מתחברים משתמשים Adobe Drive C.שונות קובץ גרסאות ושומרים מאחסון מוציאים משתמשים

,גיבויים, גרסאות בקרת, בקבצים שיתוף כגון, צוותים בין פעולה בשיתוף ולתמיכה העבודה במהלך קובץ גרסאות אחר למעקב Version Cue -ב השתמש
או פרטיים פרוייקטים לפי Version Cue בעזרת המנוהלים קבצים לארגן ניתן. מאחסון ולהוציאם לאחסון קבצים להכניס ויכולת מקוונות סקירות

.שיתופיים

Version Cue עם משולבת Adobe Bridge :ב השתמשו- Adobe Bridge של לפרוייקטים קבצים כדפדפן Version Cue .בעזרת Adobe Bridge,
.Version Cue בעזרת המנוהלים משאבים בין מידע ולהשוות לחפש, ולצפות, Version Cue של ולקבצים לפרוייקטים, לשרתים לגשת ניתן

ולציון תכנים לייצוא, גיבויים לניהול, PDF וסקירות פרוייקטים, משתמשים גישת ולניהול ליצירה Version Cue Server Administration -ב השתמש
.Version Cue שרת של מתקדם מידע

.Adobe Photoshop® Elements for Macintosh -ב Adobe Bridge -ב זמין אינו Version Cue  :הערה

.www.adobe.com/go/lrvid4038_vc ראה, Version Cue התקנת בנושא וידאו לסרטון

גם ראה

Version Cue שרת עם עבודה
Adobe Drive בעזרת לשרתים התחברות

Version Cue על וידאו סרטון
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Version Cue -ב עבודה תהליך

ולהעניק פרוייקט להגדיר, Version Cue שרת של התצורה את ולהגדיר להתקין עליך יהיה, Version Cue בתכונות להשתמש שתתחיל לפני
.לפרוייקט גישה למשתמשים

Version Cue שרת של תצורה והגדרות התקנה

שיתוף לאפשר כדי השרת את להפעיל ניתן. מופעל אינו אך, במחשב מותקן Version Cue שרת, Adobe Creative Suite 4 של גרסה כשמתקינים
ייעודי במחשב Version Cue שרת את התקן, עבודה בקבוצת Version Cue ידי-על המנוהלים המשאבים לשתף ברצונך אם, זאת עם. בקבצים פשוט
.Adobe Drive-ו Version Cue שרת התקנת ראה. ברשת אחרים למשתמשים הנגיש

וכן, תצוגה והגדרות שרת שם, מערכת מנהל סיסמת כוללות אלה הגדרות. ראשוניות שרת הגדרות לציין תתבקש, הראשונה בפעם השרת את כשתפעיל
.המחדל ברירת של גישה הרשאות

ולעריכת פרוייקטים ליצירת, משתמשים לקביעת Version Cue Server Administration -ב השתמש, והפעלתו Version Cue שרת התקנת לאחר
.Version Cue שרת של והגדרה הפעלה ראה. Version Cue שרת של התצורה להגדרת וכן, ולניהולן PDF סקירות ליצירת, תכונותיהם

משתמשים והקצאת פרוייקט הגדרת

,לפרוייקט שנוספו הקבצים את מאחסנים פרוייקטים. משתמשים להם ולהקצות פרוייקטים ליצור תוכלו המערכת מנהל או אתה, הרשאות לך הוקצו אם
השיתופי המצב את לשנות ניתן. פרטיים הם Version Cue -ב שנוצרו פרוייקטים, מחדל כברירת. והערות גרסה נתוני כגון, הקבצים של נתונים-מטא וכן
.סיסמה באמצעות לפרוייקט ייכנסו שהמשתמשים קביעה בעזרת לפרוייקט הגישה את ולהגביל, עת בכל מוצר של

תכונות לקביעת. Version Cue Server Administration או, Adobe Drive של ההקשר-תלוי התפריט, Adobe Bridge בעזרת פרוייקטים הגדרת
Version Cue Server -ב להשתמש יש, למשתמשים גישה הרשאות והקצאת סיסמה באמצעות משתמש כניסת דרישת כגון, מתקדמות פרוייקט

Administration .ב פרוייקטים של וניהול יצירה ו פרוייקטים יצירת ראה- Version Cue Server Administration.

לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש

לקובצי גישה לך מעניק Version Cue CS4. Adobe Drive לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש, Version Cue שרת הפעלת לאחר
Adobe בעזרת התחברות ראה). Mac OS( בבורר או) Windows( בסייר' ייצוא'ו' פתיחה', 'בשם שמירה 'שיח-הדו בתיבות Version Cue שרת של פרוייקט

Drive

לפרוייקט קבצים הוספת

לשנותם, פרוייקט קובצי מאחסון להוציא יכולים משתמשים. לפרוייקט קבצים להוסיף יכולים גישה בעלי ומשתמשים השרת מנהל, פרוייקט יצירת לאחר
.לפרוייקט ותיקיות קבצים הוספת ראה. לאחסון חזרה ולהכניסם

פרוייקט קובצי של גרסאות ויצירת שמירה, פתיחה

,Photoshop ,Flash -ב. פרוייקט קובצי ולשמור לפתוח כדי קבצים לניהול אחרות דיח-דו תיבות או' בשם שמור', 'פתח 'שיח-הדו בתיבות השתמש
InDesign ,InCopy ו- Illustrator ,בעזרת אלה מיישומים לאחסון להכניסם ניתן. אותם לערוך מתחיל כשתה אוטומטית מאחסון יוצאים קבצים קובצי

Adobe בעזרת ידנית קבצים מאחסון ולהוציא לאחסון להכניס ניתן, אחרים ביישומים. הערוכים הקבצים סגירת עם או' לאחסון הכנס' > 'קובץ 'הפקודה
Bridge של ההקשר-תלוי התפריט או Adobe Drive בבורר או בסייר.

Version Cue שרת. נתון ברגע הקובץ של בזק תצלום מייצגות גרסאות. שנשמרה גרסהל הערה להזין ניתן, לאחסון שנערך פרוייקט קובץ כשמכניסים
או נחוצות לא גרסאות למחוק או, הנוכחיות לגרסאות קודמות גרסאות להפוך, קודמות בגרסאות לעיין שניתן כך, קובץ של הגרסאות כל את מאחסן

.Version Cue גרסאות ראה. מיושנות

.www.adobe.com/go/lrvid4038_vc ראה, Version Cue -ב עבודה תהליך הגדרת על וידאו לסרטון

אחרים יישומים עם יחד Version Cue CS4 -ב שימוש

Adobe Drive שרת לקובצי גורם Version Cue ב הנכללים ביישומים רק לא, יישום בכל זמינים להיות- Creative Suite .באופן התומכים יישומים יש
.אוטומטית מאחסון יוצא קובץ, Version Cue בשרת קובץ לפתיחת Photoshop CS4 -ב כשמשתמשים, לדוגמה. Version Cue עם בעבודה מלא

,Adobe Bridge ,Photoshop הם מלאה תמיכה המציעים היישומים. אותו לשמור פשוט או לאחסון להכניסו לבחור ניתן, הקובץ את כשסוגרים
Illustrator ,Flash ,InDesign ו- InCopy.

.'העדפות 'שיח-הדו בתיבת' כללי 'בכרטיסייה' Version Cue את הפעל 'בחר, Flash עם Version Cue -ב להשתמש כדי  :הערה
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Adobe יישומי שאינם יישומים עם יחד Version Cue -ב שימוש

בעזרת ידנית קבצים מאחסון ולהוציא לאחסון להכניס יש, זאת עם. Version Cue שרת של לקבצים גישה יש, Microsoft Word כגון, אחרים ליישומים
Adobe Bridge של ההקשר-תלוי התפריט או Adobe Drive בבורר או בסייר.

CS3 יישומי עם יחד Version Cue -ב שימוש

לגשת כדי Adobe של שיח-הדו בתיבת להשתמש חייבים CS3 משתמשים, CS4 משתמשי וגם CS3 משתמשי גם כוללת שלך העבודה קבוצת אם
לפתוח יוכלו לא CS3 שמשתמשי ייתכן, CS4 של ביישום קובץ שומר משתמש אם, זאת עם. העבודה בתהליך בשינוי צורך אין. כה עד שהיה כפי, לקבצים

לפתוח יוכלו לא InDesign CS3 משתמשי, Interchange בתבנית אותו לשמור מבלי InDesign CS4 של קובץ שומר משתמש אם, לדוגמה. הקובץ את
.הקובץ את

Adobe Production Premium יישומי עם Version Cue -ב שימוש

.Adobe Premiere® Pro -ו ®Adobe After Effects כגון, וידאו יישומי עם Version Cue CS4 -ב בשימוש תמיכה אין

גם ראה

Version Cue -ב פרוייקטים של וניהול יצירה
Version Cue CS4 לשרת פרוייקטים הסבת

Version Cue נתוני תצוגת

,עליו עובד שאתה הפרוייקט קובץ מצב את מציגה המסמך חלון בתחתית המצב שורת, Flash -ו Photoshop ,Illustrator ,InDesign ,InCopy -ב
.Version Cue של אפשרויות הכולל תפריט להציג כדי המצב שורת על ללחוץ ניתן'. מאחסון הוצאתי אני 'או' מעודכן 'כגון

מצב שורת

Adobe Bridge של ולפרוייקטים לשרתים מצב סמלי מציג Version Cue פרוייקטים של מצב סמלי. פרטיים או שיתופיים הם אם לדעת שתוכל כדי
.Adobe Bridge -ב מוצגים אינם מקוונים לא ושרתים

.ושיתופי זמין פרוייקט מציין

.שיתופי שאינו אך זמין פרוייקט מציין

.זמין מרוחק Version Cue שרת מציין

.Adobe Bridge -ב המפקח חלונית בעזרת Version Cue של ומשאבים פרוייקטים, שרתים לגבי נתונים להציג גם ניתן

שיתופי פרוייקט

 פרטי פרוייקט

 רשת שרת
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גם ראה

37 בעמוד“ Adobe Bridge -ב Version Cue קובצי על פיקוח”
קובץ מצבי

Version Cue שרת עם עבודה

Adobe Drive -ו Version Cue שרת התקנת

אם רק זמין השרת, במחשב מותקן Version Cue כששרת. Version Cue בשרת מאוחסנים אליהם הקשורים והמשאבים Version Cue של פרוייקטים
בין פרטי קבצים לשיתוף או אישי לשימוש מספק זה תרחיש. Adobe Drive בעזרת לשרת התחברו שלך בצוות משתמשים ואם דולק שלך המחשב

.משתמשים

תמיד זמינים Version Cue ידי-על המנוהלים המשבים. ברשת אחרים למשתמשים הנגיש ייעודי במחשב Version Cue שרת את להתקין ניתן, לחלופין
.Adobe Drive באמצעות לרשת מתחברים כשהם עבודה קבוצת לחברי

.www.adobe.com/go/lrvid4038_vc ראה, Version Cue -ב עבודה קבוצת הגדרת על וידאו לסרטון

שהוא כך Version Cue את להתקין יתן. שרת מבוססת או משתמש מבוססת בסביבה שתפעל כדי Version Cue את להתקין ניתן: בקבצים שרת-מבוסס או מקומי שיתוף
-מבוססות בסביבות. שיתופיים הם המשתמש של הקשיח בדיסק ופרוייקטים קבצים, מרובים למשתמשים בהטמעות. שרת-מבוססת או משתמשים מרובת בסביבה יפעל
.נפרד ייעודי במחשב מותקן version Cue שרת, שרת

גם ראה

Version Cue -ב עבודה תהליך הגדרת על וידאו סרטון

במחשב Version Cue שרת התקנת

,Master Collection -ו Adobe Creative Suite 4 Design ,Web Production Premium גרסאות של המחדל ברירת של התקנה ביצוע בשעת
Version Cue שרת את מתקין Version Cue אותו מפעיל אינו אך, במחשב.

אחת של אישית מותאמת התקנה ביצוע במהלך אלה מאפשרויות באחת הסימון את ביטלת אם יותקנו לא Adobe Drive או Version Cue ששרת ייתכן
.להתקינם כדי Adobe Drive -וב Version Cue בשרת ובחר, אישית מותאמת התקנה שוב הפעל, Version Cue להתקנת. Creative Suite מגרסאות

ייעודי במחשב Version Cue שרת התקנת

vשרת להתקנת Version Cue של ההתקנה תוכנית את הפעל, ייעודי במחשב Creative Suite 4 Design ,Web ,Production Premium או Master
Collection שרת של להתקנה המסך על המתקבלות ההנחיות אחר ועקוב, הייעודי במחשב Version Cue בלבד.
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Version Cue שרת של תצורה והגדרות הפעלה

שרת הגדרות להגדיר ניתן, הראשוניות ההגדרות הגדרת לאחר. ראשוניות הגדרות ולהגדיר להפעילו עליך יהיה, Version Cue בשרת להשתמש כדי
Version Cue של בהעדפות נוספות Version Cue הפעלת כגון (מתקדמות שרת הגדרות ולציין SSL (ב- Version Cue Server Administration.

.www.adobe.com/go/lrvid4038_vc ראה, Version Cue שרת הגדרת בנושא וידאו לסרטון

:הבאות מהפעולות אחת בצע1

•)Windows (על פעמיים לחץ, הבקרה לוח את פתח Adobe Version Cue CS4 ,התחל 'על ולחץ'.

•)Mac OS (של הסמל על ולחץ המערכת העדפות את פתח Adobe Version Cue CS4 ,התחל 'על ולחץ'.

Version Cue את מפעיל Version Cue Server Administration ייתכן. המחדל ברירת דפדפן של בחלון' ראשונית תצורה 'החלון את ומציג
.Version Cue Server Administration להפעלת עד רגעים מספר שיידרשו

.'סיסמה אימות 'בתיבה סיסמה אותה את ציין'. סיסמה 'בתיבה מערכת מנהל סיסמת ציינו', ראשונית תצורה 'בחלון2

.Version Cue שרת את מחדש להתקין עליך יהיה, המערכת מנהל סיסמת את שכחת אם. הסיסמה את לציין הקפד  :הערה

.'שרת שם 'בתיבה לשרת שם ציין3

:'שרת תצוגת 'מתפריט אפשרות בחר4

.המקומי מהמחשב רק לגשת ניתן פרטיים Version Cue לשרתי'. פרטי 'בחר, השרת את לראות ברשת אחרים ממשתמשים למנוע כדי•

.)בשרת לפרוייקטים גישה לאחרים להעניק כדי גלוי שרת להגדיר יש'. (אחרים למשתמשים גלוי 'בחר, ברשת אחרים למשתמשים יוצג שהשרת כדי•

-ו TCP 3703 שיציאות ודא, אחרים משתמשים עם השרת את לשתף וברצונך firewall עם Windows במחשב מותקן Version Cue אם  :הערה
את גם השאר, מחשב באותו מותקן Version Cue CS3 אם. (פתוחה 3704 יציאה את גם השאר, Version Cue לשרת SSL הפעלת אם. פתוחות 5353

.Windows של בעזרה עיין, נוסף למידע). SSL הפעלת אם 51001 ויציאה (פתוחה 51000 יציאה

.'והמשך שמור 'על לחץ5

שרת הגדרות ולציין משתמשים להגדיר, פרוייט ליצור ניתן מכן לאחר'. התחבר 'על ולחץ וסיסמה) מחדל כברירת system( המשתמש שם ציין6
.אחרות

השרת את להציג מאפשרת Adobe Drive דרך התחברות. לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש, Version Cue שרת תצורה הגדרת לאחר
.למחשב המחובר כונן כמו

גם ראה

Version Cue Server Administration
בעיות פתרון

Adobe Drive בעזרת התחברות
Version Cue -ב עבודה תהליך הגדרת על וידאו סרטון

Version Cue לשרת העדפות קביעת

,מתקדמות הגדרות להגדרת. Version Cue -ל הזמין RAM זיכרון כמות כגון, Version Cue בהעדפות Version Cue לשרת רבות הגדרות להגדיר ניתן
.Version Cue Server Administration -ב השתמש, משתמש נעילות איפוס או Version Cue שרת שם שינוי, SSL הפעלת כגון

גם ראה

Version Cue Server Administration -ב מתקדמות משימות

Version Cue שרת להעדפות גישה

:Version Cue שרת להעדפות לגשת כדי הבאות מהפעולות אחת בצע1

העדפות'ב Adobe Version Cue CS4 על לחץ או) Adobe Version Cue CS4) Windows על פעמיים ולחץ' בקרה 'החלונית את פתח•
).Mac OS( 'מערכת

.המסך של התחתונה הימנית בפינה, המשימות בשורת  הסמל על פעמיים לחץ, Windows -ב•

'.Version Cue CS4 העדפות 'בתפריט ובחר, המסך שבראש התפריט בשורת  Version Cue הסמל על לחץ, Mac OS -ב•
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Version Cue סמל הצג 'באפשרות בחר. מחדל כברירת מוסתר Version Cue של הסמל  :הערה
CS4 המשימות בשורת' )Windows (סמל הצג 'או Version Cue CS4 התפריט בשורת' )Mac OS (בהעדפות Version Cue.

.Adobe Version Cue CS4 של' העדפות 'שיח-הדו בתיבת' קביעות 'הכרטיסייה על לחץ2

Version Cue שרת של תצוגה

.Version Cue העדפות את פתח1

'.שרת תצוגת 'מתפריט' אחרים למשתמשים גלוי זה שרת 'בחר, בשרת Version Cue של שיתופיים לפרוייקטים גישה אחרים למשתמשים להעניק כדי2
.'פרטי 'בחר, אחרים ממשתמשים Version Cue שרתי להסתרת

-ו TCP 3703 שיציאות ודא, אחרים משתמשים עם השרת את לשתף וברצונך firewall עם Windows במחשב מותקן Version Cue אם  :הערה
את גם השאר, מחשב באותו מותקן Version Cue CS3 אם. (פתוחה 3704 יציאה את גם השאר, Version Cue לשרת SSL הפעלת אם. פתוחות 5353

.Windows של בעזרה עיין, נוסף למידע). SSL הפעלת אם 51001 ויציאה (פתוחה 51000 יציאה

.'החל 'על לחץ3

עבודה קבוצת גודל הגדרת

.Version Cue העדפות את פתח1

יטפל Version Cue שרת כיצד קובעת זו הגדרה. טיפוסי ביום Version Cue בשרת שישתמשו האנשים במספר בחר', עבודה קבוצת גודל 'מתפריט2
.פוטנציאלי בעומס

.'החל 'על לחץ3

RAM ציון

הקצה. משאבים 1000 -מ פחות עם ולפרוייקטים איש 10 -מ פחות של עבודה לקבוצות מספיקה) MB 128( מחדל כברירת המוקצית RAM זיכרון כמות
עם עובד אתה אם RAM זיכרון של MB 512 לפחות הקצה. משאבים 1000 עד של ולפרוייקטים יותר גדולות עבודה לקבוצות RAM זיכרון MB 256 לפחות

.העבודה קבוצת לגודל קשר ללא, פרוייקטים 50 -מ יותר עם או לפרוייקט משאבים 1000 -מ יותר

.Version Cue העדפות את פתח1

).MB 128 היא המחדל ברירת (Version Cue -ל זמינה תהיה היא כי שברצונך RAM זיכרון כמות את הזן', בזיכרון שימוש 'בתיבה2

.'החל 'על לחץ3

גלוי Version Cue סמל על שמירה

.Version Cue העדפות את פתח1

.גלוי Version Cue סמל את להשאיר כדי) Mac OS( 'התפריט בשורת שרת הצג 'או) Windows( 'המשימות בשורת שרת הצג 'באפשרות בחר2

.'החל 'על לחץ3

המחשב הפעלת עם Version Cue הפעלת

.Version Cue העדפות את פתח1

.'המחשב הפעלת עם שרת הפעל 'בחר2

.'החל 'על לחץ3

הנתונים תיקיית מיקום שינוי

,הנתונים תיקיית מיקום את לשנות ניתן. Version Cue של נתונים-ומטא קובץ גרסאות, פרוייקטים שלמות על השומרים קבצים כוללת הנתונים תיקיית
התעלם 'באפשרות הבחירה את לבטל הקפד, Mac OS -ב חיצוני לדיסק הנתונים תיקיית את תעביר אם. ברשת למיקום אותה להעביר ניתן לא אך

.הדיסק של' פרטים קבל 'שיח-הדו בתיבת' קובץ מהרשאות

בתיקיית מהקבצים אחד לערוך או זו תיקייה ידנית להעביר תנסה אל. התיקייה מיקום את שתשנה לפני Version Cue שרת את סגור  :חשובה הערה
.Version Cue של הנתונים
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.Version Cue שרת של פעולתו את הפסק1

.Version Cue העדפות את פתח2

.Adobe Version Cue CS4 של' העדפות 'שיח-הדו בתיבת' מיקומים 'הכרטיסייה על לחץ3

יותקן שבו) חיצוניים דיסקים כולל (במחשב מיקום בחר. לתיקייה חדש מיקום ובחר, הנתונים תיקיית של הנוכחי המיקום שליד' בחירה 'הלחצן על לחץ4
.Version Cue שרת

.'אשר 'הלחצן על לחץ5

גם ראה

מחדש הפעלתו או Version Cue משרת יציאה

Version Cue CS4 לשרת פרוייקטים הסבת

-ל Version Cue CS3 של פרוייקטים הסבת בשעת. Version Cue CS4 -ל הפרוייקטים את להסב יש, Version Cue CS3 -ב כעת משתמש אתה אם
Version Cue CS4 ,יוסבו אלה לפרוייקטים שהוקצו משתמשים גם.

.מעודכנים יישארו הפרוייקט שנתוני כך, שלהם המשאבים את לאחסון להכניס המשתמשים מכל בקש, פרוייקטים הסבת לפני

של התוספים לתיקיית אותה והעתק Version Cue CS4 בו שמותקן במחשב com.adobe.versioncue.migration_3.1.2 התיקייה את אתר1
Version Cue CS3.

:הבאים במיקומים מופיעה com.adobe.versioncue.migration_3.1.2 התיקייה

(Windows) Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/cs3-migration-plugin

(Mac OS) Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/cs3-migration-plugin

.Version Cue CS3 את מחדש הפעל2

.Server Administration -ל והיכנס Version Cue CS4 את הפעל3

'.Version Cue CS3 נתוני ייבוא 'על ולחץ', מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ4

.'למערכת כניסה 'על ולחץ Version Cue CS3 מערכת מנהל של וסיסמה משתמש שם הזן5

.'הסבה 'הלחצן על ולחץ, להסב שברצונך בפרוייקט בחר6

Version Cue בשרת קיים פרוייקט כמו שם אותו בעל הוא Version Cue CS3 של פרוייקט אם  :הערה
CS4 ,Version Cue של הפרוייקט שם בסוף מספר יוסיף Version Cue CS3 ,לדוגמה, Test Project (2) .משתמש אם Version Cue CS3 בעל הוא
.Version Cue CS4 -ב הקיים המשתמש בחשבון ישתמש Version Cue CS4 ,Version Cue בשרת קיים משתמש כשל שם אותו

.'סיום 'על לחץ, האישור עמוד את מציג Version Cue Server Administration -כש7

.Version Cue CS3 שרת של פעולתו את הפסק8

.Version Cue CS3 של ההתקנה את הסר9

.Version Cue CS4 שרת את מחדש הפעל10

.Adobe CS4 -ו Adobe CS3 לרכיבי גישה לאפשר כדי היציאה את מאפס זה תהליך

גם ראה

.Version Cue Server Administration -ל היכנס
אחרים יישומים עם יחד Version Cue CS4 -ב שימוש

Version Cue שרת של מחדש הפעלה או פעולתו הפסקת

.זה בשרת המאוחסנים Version Cue של לפרוייקטים הגישה את מבטלים, Version Cue משרת כשיוצאים
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הפעל, ביותר הטובים הביצועים להבטחת. הצורך במקרה, ותיקונים נתונים שלמות בדיקת מבצע הוא, מחדש מופעל Version Cue ששרת פעם בכל
.הדרושים והתיקונים הנתונים שלמות בדיקת את לבצע שיוכל כדי, לשבוע אחת Version Cue שרת את מחדש

:Version Cue שרת להעדפות לגשת כדי הבאות מהפעולות אחת בצע1

•)Windows (על פעמיים ולחץ הבקרה לוח את פתח Adobe Version Cue CS4 ,הסמל על פעמיים לחץ או Version Cue  המערכת במגש
.המסך של התחתונה הימנית בפינה

•)Mac OS (על לחץ Adobe Version Cue CS4 הסמל על לחץ או, המערכת בהעדפותVersion Cue  העדפות 'ובחר המסך בראש התפריט בשורת
Version Cue CS4.'

.Adobe Version Cue CS4 שיח-הדו בתיבת' קביעות 'הכרטיסייה על לחץ2

).Mac OS( 'כיבוי 'על או) Windows( 'כן 'על לחץ, כשתתבקש'. עצור 'על לחץ, Version Cue Server משרת ליציאה•

.'התחל 'ולחץ' עצור 'על לחץ, מחדש Version Cue שרת להפעלת•

.'המחשב הפעלת עם השרת את הפעל 'באפשרות בחר, המחשב הפעלת עם Version Cue את אוטומטית להפעיל כדי•

).Mac OS( 'כעת החל 'על או) Windows( 'אשר 'על לחץ3

.Version Cue Server Administration של' מתקדם 'בכרטיסייה' שרת אתחול 'על בלחיצה Version Cue שרת את מחדש להפעיל גם ניתן

גם ראה

Version Cue בשרת מתקדמות ניהול משימות
Version Cue משרת התנתקות

.WebDAV בעזרת Version Cue לשרת התחברות

Adobe קובצי שאינם קבצים לנהל ממליצה Adobe בעזרת Adobe Drive ו- Adobe Bridge .אחרים משתמשים עם פעולה משתף אתה אם, זאת עם
.Version Cue בשרת לפרוייקטים גישה לצורך Version Cue WebDAV שרת של URL בכתובת להשתמש יכולים הם, Adobe לכלי גישה להם שאין

בשרת פרוייקט ציין, Windows -ב. Microsoft Office של יישום כגון, WebDAV בו שהופעל יישום בעזרת Version Cue לשרת לגשת ניתן
Version Cue כתובת ציון בעזרת ברשת כמיקום URL WebDAV ב. הפרוייקט של- Mac OS ,כתובת את ציין URL WebDAV בעזרת הפרוייקט של

.WebDAV בתכונות שימוש להוראות היישום של בתיעוד עיין, להתחבר שתנסה לפני. מהבורר' לשרת התחבר 'הפקודה

vכתובת הזינו URL WebDAV של Version Cue ,בה שמופעל מערכת באותה המופעל לשרת מתחברים אתם אם 51000 או, 3703( היציאה מספר את
http://153.32.235.230:3703/webdav/project_name :לדוגמה. הפרוייקט שם ואת, Version Cue CS3 ,webdav שרת

Adobe Drive בעזרת התחברות

.Adobe Drive אודות

Adobe Drive לשרתי להתחבר מאפשר Version Cue CS4 .רשת כונן או למחשב המחובר קשיח כונן כמו במערכת מוצגים אליהם שהתחברת השרתים
או, הבורר או הסייר בחלונות להשתמש ניתן. דרכים במספר Version Cue קובצי ולשמור לפתוח ניתן, Adobe Drive לשרת כשמתחברים. ממופה
.'בשם שמור 'או' שמור', 'מקם', 'ייצוא', 'ייבוא', 'פתח 'שיח-הדו בתיבות

תפריט יציגו העבודה שולחן על או קובץ, תיקייה על ולחיצה) Mac OS (Control הקשת או) Windows( ימנית לחיצה, מופעל Version Cue כששרת
משימות ולבצע ידנית מאחסון קבצים ולהוציא לאחסון קבצים להכניס, לשרת להתחבר כדי בתפריט להשתמש ניתן. Adobe Drive CS4 של הקשר-תלוי

.אחרות
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Adobe Drive CS4 של ההקשר-תלוי בתפריט פקודות

כונן בוחר שאתה כפי Version Cue שרת בחר. פשוט הוא' בשם שמור 'או' פתח 'שיח-הדו בתיבת Version Cue קובצי של ושמירה פתיחה של התהליך
שבראש מהתפריט Version Cue שרת בחר, Mac OS -ב'. שלי המחשב 'על ולחץ שיח-הדו תיבת את פתח, Windows -ב. ממופה רשת כונן או קשיח
.למחשב המחוברים הכוננים מוצגים שבו שיח-הדו תיבת

Adobe דרך לשרתים התחברות. Version Cue לתכונות גישה המעניק' Adobe של שיח-הדו תיבת 'הלחצן את כוללות Suite של קודמות גרסאות  :הערה
Drive של שיח-הדו בתיבת הצורך את מבטלת Adobe.
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מוצגים Version Cue פרוייקט קובצי עם' פתח 'שיח-הדו תיבת

Adobe Drive בעזרת לשרתים התחברות

לקבצים לגשת גם ניתן. Mac OS של בבורר או Windows של בסייר בשרת הפרוייקט קובצי את להציג מאפשרת Adobe Drive דרך לשרת התחברות
.קבצים לניהול אחרות שיח-דו ותיבות'' בשם שמור', 'פתח 'שיח-הדו בתיבות אלה

Version Cue לשרת לגשת כדי המחשב של IP בכתובת להשתמש ניתן, אחרת משנה ברשת הממוקמים Version Cue של פרוייקטים על כשעובדים
.אוטומטית גלויים יהיו כגלויים המוגדרים המשנה ברשת Version Cue שרתי. אחרים למשתמשים כגלוי מוגדר שהוא זמן כל, המרוחק

.מופעל Adobe Version Cue ששרת ודא1

:הבאות מהפעולות אחת בצע2

Adobe Drive CS4 ובחר, העבודה שולחן על או קובץ על, תיקייה על ולחץ) Mac OS (Ctrl הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ, בבורר או בסייר•
.)'ל התחבר > 'Adobe Drive > 'אפשרויות יותר 'בחר, Mac OS X Leopard -ב. (ההקשר-תלוי מהתפריט' ל התחבר> '

. 'ל התחבר 'הסמל על לחץ או' ל התחבר > 'Version Cue > 'כלים 'בחר, Adobe Bridge -ב•

.Version Cue שרת של הסמל על לחץ3

:הבאות מהפעולות אחת בצע4

ומידע הסיסמה, השם את ציין מכן לאחר'. התחבר 'על ולחץ הזמינים מהשרתים באחד בחר, המוצגים השרתים לאחד או מקומי לשרת להתחבר כדי•
.'התחבר 'על ולחץ אחר דרוש

//:http ,לדוגמה (Version Cue Server שרת של DNS או IP ויציאת כתובת הקלד'. ידנית לשרת התחבר 'על לחץ, מרוחק לשרת להתחבר כדי•
URL כתובת בסוף 51000 היציאה שם את צרף, Version Cue CS3 שרת כמו מערכת באותה שנמצא לשרת מתחבר אתה אם). 153.32.32.32:3703

).http://153.32.32.32:51000 ,לדוגמה (Version Cue של

WebDAV ויישומי מרוחקים שמשתמשים, Version Cue של URL כתובות את לזהות כדי Version Cue Server Administration חלון את הצג
.לשרת לגשת כדי להן זקוקים

.הזמינים Version Cue שרתי ברשימת אוטומטית ייכלל מרוחק לשרת דרך קיצור

,אחר לשירות או לשרת להתחבר או הגדרות לשנות ברצונך אם. מחובר ולהישאר Adobe Drive חלון את לסגור ניתן, לשרת התחברות לאחר
.Adobe Drive חלון את שוב פתח
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גם ראה

Version Cue שרת של תצורה והגדרות הפעלה
בעיות פתרון

Adobe Drive של ההתחברות הגדרות עריכת
Mac OS X -ב'. (ל התחבר > 'Adobe Drive ובחר העבודה שולחן על או קובץ על ולחץ) Mac OS (Control הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ1

Leopard ,אפשרויות יותר 'בחר' < Adobe Drive' < ל התחבר'(.

.אליו מחובר שאתה לשרת מתחת' הגדרות 'האפשרות על לחץ, Adobe Drive בחלון2

:הבאות מהפעולות אחת בצע3

.לשרת מתחבר שאתה פעם בכל והסיסמה המשתמש שם מהקלדת להימנע כדי זו באפשרות בחר

בחרתם המערכת מנהל או שאתה ודא. המחשב את מפעיל כשאתה לשרת להתחבר כדי זו באפרות בחר
שיוכל זמין שרת Adobe Drive -ל שיהיה כך Adobe Version Cue שרת 'שיח- הדו בתיבת' המחשב הפעלת עם השרת את הפעך 'באפשרות

.אליו להתחבר

או להסיר, להוסיף ניתן מכן לאחר. בבורר או בסייר הפרייקט תיקיית את לפתוח כדי זו באפרות בחר
.הפרוייקט בתיקיית קבצים לערוך

.Version Cue משרת Adobe Drive את מנתקת זו אפשרות

Version בהעדפות' שרת ניהול 'הלחצן על ללחיצה מקבילה הפעולה. Version Cue Server Administration חלון את פותחת זו אפשרות
Cue.

Adobe Drive -ל העדפות הגדרת
.'העדפות 'על ולחץ, Adobe Drive את פתח1

:'שמור 'הלחצן על ולחץ הבאות מהאפשרויות אחת ציין2

המטמון בזיכרון אחסון, זאת עם. Adobe Drive דרך לשרת מחובר כשאתה הביצועים שיפור לצורך מידע מאחסן המטמון זיכרון
.בדיסק מקום תופס

.)זו פעולה ביצוע לפני אליו מחובר שאתה שרת מכל להתנתק יש המטמון בזיכרון הקבצים יאוחסנו היכן לקבוע כדי' מטמון זיכרון העבר 'על לחץ•

המ יותר הישנים הקבצים, שצוין לגבול מגיע המטמון כשזיכרון. המטמון בזיכרון המאוחסנים הקבצים לנפח הגבול את להגדיר כדי מטמון זיכרון גודל ציין•
.אוטומטית נמחקים המטמון בזיכרון אוחסנים

.המטמון מזיכרון הקבצים כל את למחוק כדי' מטמון זיכרון רוקן 'על לחץ•

הטקסט בעורך היומן קובץ את פותחת' יומן קובץ פתח 'על לחיצה. שגיאה כהודעת או כאזהרה, כמידע יופיעו המערכת יומן נתוני אם ציין
.השרתים של תצורה והגדרות התקנה מיקומי מציג היומן קובץ. המחדל ברירת של

Version Cue של פרוייקטים עם עבודה

Version Cue של פרוייקטים אודות

קובץ ונתוני קובץ גרסאות וכן, לפרוייקט שנוספו הקבצים את מאחסנים פרוייקטים. Version Cue בשרתי מאוחסנים Version Cue של פרוייקטים
לגשת יכולים מרובים משתמשים, בפרוייקטים שיתוף ומתבצע כגלוי מוגדר Version Cue Server כששרת. גרסאות ותאריכי הערות כגון, אחרים

.Adobe של קבצים שאינם וקבצים Adobe של קבצים לכלול היכולים, לפרוייקטים

.Version Cue Server Administration -ב מתאימות הרשאות הקצית אם רק פרוייקטים ולנהל ליצור ניתן

אותי זכור

המחשב הפעלת עם אוטומטית התחבר

)Mac OS( בבורר פתח) / Windows( בסייר פתח

מהשרת התנתק

שרת ניהול

מטמון בזיכרון שימוש

מערכת יומן
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גם ראה

פרוייקט קובצי אודות
גרסאות אודות
משתמשים של וניהול יצירה

פרוייקטים יצירת

המציעים, Version Cue Server Administration -ב או Adobe Drive של ההקשר-תלוי בתפריט, Adobe Bridge -ב פרוייקטים ליצור ניתן
.מתקדמים פרוייקט מאפייני לציון אפשרויות

כגלוי מוגדר Version Cue ששרת ודא, שיתופי פרוייקט תיצור אם. Version Cue -ב פרוייקטים ליצור כדי פרוייקט ניהול של הרשאות בעל להיות יש
זמינים חדשים פרוייקטים, זאת מאפשרות ההגדרות אם. השיתופי לפרוייקט לגשת יוכלו לא אחרים משתמשים, פרטי הוא השרת אם. אחרים למשתמשים
.לשרת מחדש מתחברים או מתחברים שהם לאחר רק אחרים למשתמשים

גם ראה

משתמשים של וניהול יצירה

Version Cue Server Administration בעזרת פרוייקט יצירת

Adobe על לחץ, Mac OS -ב. Adobe Version Cue CS4 על פעמיים ולחץ הבקרה לוח את פתח, Windows -ב. Version Cue העדפות את פתח1
Version Cue CS4 המערכת בהעדפות.

.)פרוייקט ליצור כדי מערכת מנהל הרשאת דרושה. (למערכת והיכנס, Server Administration על לחץ2

.'חדש 'על ולחץ' פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ או' הבית עמוד' בכרטיסייה' פרויקט צור 'בחר3

.WebDAV משרת או FTP משרת, מתיקייה שתייבא פרוייקט ליצור או ריק פרוייקט ליצור אם בחר4

).Version Cue Server Administration -ב פרוייקטים של וניהול יצירה ראה (הפרוייקט יצירת את להשלים כדי ההנחיות אחר עקוב5

Adobe Bridge -ב פרוייקט יצירת

.פרוייקט ליצירת הרשאה בעל כמשתמש או מערכת כמנהל Version Cue לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש1

.Adobe Bridge את הפעל2

.'חדש פרוייקט > 'Version Cue > 'כלים 'ובחר, הפרוייקט את בו לשמור שברצונך Version Cue שרת את פתח3

האתחול סקריפט בהעדפות נבחרו Adobe Version Cue CS4 SDK -ו Version Cue CS4 -ש ודא', כלים 'בתפריט מוצג אינו Version Cue אם
.Adobe Bridge -ב Version Cue תכונות את לראות ניתן ראהלא. Adobe Bridge של

'פרוייקט פרטי 'בתיבה ותיאור' פרוייקט שם 'בתיבה לפרוייקט שם הקלד', חדש פרוייקט 'שיח-הדו בתיבת4

.'אחרים משתמשים זה בפרוייקט שתף 'בחר, אחרים למשתמשים לזמינים שלו והקבצים הפרוייקט את להפוך כדי5

.'אשר 'הלחצן על לחץ6

Adobe Drive בעזרת פרוייקט יצירת

.פרוייקט ליצירת הרשאה בעל כמשתמש או מערכת כמנהל Version Cue לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש1

.בבורר או בסייר Version Cue שרת של התיקייה את פתח2

פרוייקט > 'Adobe Drive CS4 ובחר, Version Cue שרת תיקיית על ולחץ) Mac OS (Control הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ3
.)'חדש פרוייקט > 'Adobe Drive > 'אפשרויות יותר 'בחר, Mac OS X Leopard -ב. (ההקשר-תלוי מהתפריט' חדש

'פרוייקט פרטי 'בתיבה ותיאור' פרוייקט שם 'בתיבה לפרוייקט שם הקלד', חדש פרוייקט 'שיח-הדו בתיבת4

.'אחרים משתמשים זה בפרוייקט שתף 'בחר, אחרים למשתמשים לזמינים שלו והקבצים הפרוייקט את להפוך כדי5

.'אשר 'הלחצן על לחץ6
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פרוייקט פתיחת

.אחרים למשתמשים גלוי להיות המוגדר מרוחק בשרת שיתופיים פרוייקטים לפתוח או מקומי Version Cue בשרת המאוחסנים פרוייקטים לפתוח ניתן

או) Windows( ימנית לחיצה לחץ, הקשר-תלוי בתפריט להשתמש כדי. עליהם ולעבוד הפרוייקט לתיקיית קבצים להוסיף ניתן, פרוייקט פתיחת לאחר
.Adobe Drive CS4 מתפריט אפשרות ובחר כלשהו פרוייקט קובץ על) Control) Mac OS הקש

גם ראה

Version Cue לשרת העדפות קביעת
Adobe Drive בעזרת לשרת התחברות

Adobe Drive בעזרת פרוייקט פתיחת

.Version Cue לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש1

פתח 'או) Windows( 'בסייר פתח 'על ולחץ, אליו מחובר Adobe Drive -ש Version Cue לשרת מתחת' הגדרות 'על לחץ, Adobe Drive בחלון2
).Mac OS( 'בבורר

.הפרוייקט את פתח3

Windows -ב פרוייקט פתיחת

.Version Cue לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש1

).Vista( 'מחשב 'על או) Windows XP( 'שלי המחשב 'על לחץ, Windows של בסייר2

.Version Cue שרת שם על פעמיים ולחץ אתר3

בבורר פרוייקט פתיחת

.Version Cue לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש1

.במערכת המוגדר Version Cue שרת על לחץ, הבורר בחלון2

Adobe Bridge -ב פרוייקט פתיחת

.Version Cue לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש1

.'מועדפים 'בחלונית Version Cue על לחץ2

.שבו בפרוייקטים לצפות כדי השרת על פעמיים לחץ3

.אותו לפתוח כדי הפרוייקט על פעמיים לחץ4

פרוייקט מאפייני עריכת

ברצונך אם או, משתמשים הקצאת או עריכה, נעילה הגנת להפעיל ברצונך אם, זאת עם. Adobe Bridge -ב תיאורו ואת הפרוייקט שם את לערוך ניתן
.Version Cue Server Administration -ב זאת במקום השתמש, סיסמה באמצעות למערכת להיכנס ממשתמשים לדרוש

:הבאות מהפעולות אחת בצע1

.'מאפיינים עריכת > 'Version Cue > 'כלים 'בחר מכן ולאחר בפרוייקט בחר, Adobe Bridge -ב•

.המפקח חלונית של' פרוייקט משימות 'באזור' מאפיינים עריכת 'על ולחץ', המפקח חלונית' > 'חלון 'ובחר, בפרוייקט בחר, Adobe Bridge -ב•

.'פרוייקט פרטי 'בתיבה מלל הזינו, הפרוייקט תיאור לשינוי'. פרוייקט שם 'בתיבה שם הזן', מאפיינים עריכת 'שיח-הדו בתיבת2

.'שמור 'הלחצן על לחץ3

.'מאפיינים עריכת 'שיח-הדו בתיבת' שרת ניהול 'על לחץ, Version Cue Server Administration -ב מתקדמים פרוייקט מאפייני לעריכת  :הערה
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גם ראה

פרוייקט פתיחת
פרוייקט קובצי אודות
Version Cue Server Administration -ב פרוייקטים של וניהול יצירה

פרוייקט של שיתופי מצב שינוי

,לשיתופי פרוייקט מצב תשנה אם. עת בכל לשיתופי הפרוייקט מצב את לשנות ניתן אך, פרטיים הם Version Cue CS4 של פרוייקטים, מחדל כברירת
כן אם אלא, השיתופי לפרוייקט לגשת יוכלו לא אחרים משתמשים, פרטי הוא השרת אם. אחרים למשתמשים כגלוי מוגדר Version Cue ששרת ודא

.מיוחדת גישה הרשאת להם תוענק

Version Cue Server -ב להשתמש ניתן
Administration מסוימים למשתמשים הגישה את להגביל וכך, שיתופיים לפרוייקטים סיסמה באמצעות למערכת כניסה לדרוש כדי.

גם ראה

פרוייקט פתיחת
Version Cue Server Administration -ב פרוייקטים של וניהול יצירה

Adobe Bridge -מ בפרוייקט שיתוף ביטול או שיתוף

.'תוכן 'בחלונית השרת על פעמיים ולחץ', מועדפים 'בחלונית Version Cue על לחץ1

:הבאות מהפעולות אחת ובצע, בפרוייקט בחר2

.'בפרוייקט תשתף אל 'או' בפרוייקט שתף > 'Version Cue > 'כלים 'בחר•

משתמשים זה בפרוייקט שתף 'בתיבה הסימון את בטל או סמן. המפקח בחלונית' מאפיינים עריכת 'על ולחץ', המפקח חלונית' > 'חלון 'בחר•
.'שמור 'על ולחץ' אחרים

Version Cue Server Administration בעזרת בפרוייקט שיתוף הסרת או שיתוף

:הבאות מהפעולות אחת בצע1

•)Windows (על פעמיים ולחץ הבקרה לוח את פתח Adobe Version Cue CS4 ,הסמל על ימנית לחיצה לחץ או Version Cue  המערכת במגש
.'שרת ניהול 'ובחר

•)Mac OS (הסמל על לחץ Adobe Version Cue CS4 הסמל על לחץ או, המערכת בהעדפות Version Cue שרת ניהול 'על ולחץ, המסך בראש'.

.'למערכת כניסה 'על ולחץ הטקסט בתיבות Version Cue -ל וסיסמה משתמש שם הקלד2

.לערוך שברצונך הפרוייקט על ולחץ' פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ3

.'שמור 'על ולחץ' אחרים משתמשים זה בפרוייקט שתף 'בתיבה הסימון את בטל או סמן4

לפרוייקט גיבויים של המיקום שינוי

.ידנית זו הודעה תעביר אל. הגיבוי תיקיית מיקום את שתשנה לפני Version Cue שרת את סגור

).Version Cue שרת של מחדש הפעלה או סגירה ראה (Version Cue שרת את סגור1

:Version Cue שרת להעדפות לגשת כדי הבאות מהפעולות אחת בצע2

•)Windows (על פעמיים ולחץ הבקרה לוח את פתח Adobe Version Cue CS4 ,הסמל על ימנית לחיצה לחץ או Version Cue  המערכת במגש
.'שרת ניהול 'ובחר

•)Mac OS (הסמל על לחץ Adobe Version Cue CS4 הסמל על לחץ או, המערכת בהעדפות Version Cue שרת ניהול 'על ולחץ, המסך בראש'.

.Adobe Version Cue CS4 של' העדפות 'שיח-הדו בתיבת' מיקומים 'הכרטיסייה על לחץ3

.לתיקייה חדש מיקום ובחר, הגיבוי תיקיית של המיקום שליד' בחירה 'הלחצן על לחץ4

.Version Cue שרת בו שמותקן במחשב מיקום בחר
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.'אשר 'הלחצן על לחץ5

הפעל 'על או) Window( 'כן 'על לחץ, Version Cue שרת את מחדש להפעיל תתבקש אם). Mac OS( 'כעת החל 'על או) Windows( 'אשר 'על לחץ6
).Mac OS( 'מחדש

גם ראה

Version Cue פרוייקט גיבוי

לפרוייקט ותיקיות קבצים הוספת

של קבצים גם להוסיף ניתן. Version Cue לפרוייקט הקובץ את הוסף, Version Cue של הקבצים ניהול תכונות את ולנצל קבצים גרסאות לשמור כדי
Adobe של שאינם קבצים וגם Adobe של לפרוייקטים Version Cue.

גם ראה

פרוייקט פתיחת

Adobe Bridge -ב לפרוייקט תיקייה או קובץ הוספת

.Version Cue לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש1

.קבצים לו להוסיף שברצונך הפרוייקט על פעמיים ולחץ', תוכן 'בחלונית Version Cue שרת את פתח', מועדפים 'בחלונית Version Cue על לחץ2

:הבאות מהפעולות אחת בצע3

Version לפרוייקט ריקות תיקיות לגרור ניתן לא. (Adobe Bridge -ב לפרוייקט) Mac OS( מהבורר או) Windows( מהסייר תיקיות או קבצים גרור•
Cue ב- Adobe Bridge.(

.'פתח 'הלחצן על ולחץ יותר או אחד קובץ בחר', פתח 'שיח-הדו בתיבת'. קבצים הוסף' > 'Version Cue' > 'כלים 'בחר•

.'אשר 'הלחצן על ולחץ' לאחסון הכנסה 'שיח-הדו בתיבת גרסה הערת הזן4

בבורר או בסייר לפרוייקט קובץ הוספת

.Adobe Drive דרך לשרת והתחבר Version Cue שרת את הפעל1

.Mac OS -ב בבורר או Windows של בסייר Version Cue שרת את פתח2

.שלך הקשיחים והכוננים הממופים הרשת כונני מוצגים שבו במקום מוצג Version Cue שרת

.לפרוייקט להוסיף שברצונך הקבצים את לתיקייה וגרור הפרוייקט תיקיית את פתח3

,הקובץ על ולחץ) Control (Mac OS הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ, אחרים למשתמשים זמין שיהיה כדי לאחסון הקובץ את להכניס כדי4
גרסה הערת הקלד). 'לאחסון הכנס > 'Adobe Drive > 'אפשרויות יותר 'בחר, Mac OS X Leopard -ב'. (לאחסון הכנס > 'Adobe Drive CS4 ובחר
.'אשר 'הלחצן על ולחץ

עם. אחרת גרסה וליצור הקובץ את לאחסון להכניס ניתן, שלו ישנה גרסה הכוללת לתיקייה קובץ של חדשה גרסה ותגרור קובץ מאחסון תוציא אם  :הערה
.יימחקו הקובץ של קודמות גרסאות, מאחסון להוציאו מבלי הקובץ את מחליפים אם, זאת

מלאה תמיכה עם יישום בעזרת לפרוייקט קובץ הוספת

ניתן – Flash או Photoshop ,Illustrator ,InDesign ,InCopy – מלאה תמיכה המציעים מהיישומים אחד בעזרת פרוייקט לתיקיית קובץ תשמור אם
.השמירה במהלך לאחסון הקובץ את להכניס

.Adobe Drive דרך לשרת והתחבר Version Cue שרת את הפעל1

.הפרוייקט בתיקיית הקובץ את ושמור) 'לאחסון הכנס' > 'קובץ 'או' (בשם שמור' > 'קובץ 'בחר, Photoshop כגון, ביישום2

.'אשר 'הלחצן על ולחץ גרסה הערת הקלד3

בחירה בעזרת אחרת בגרסה לאחסון להכניסו תוכל מכן לאחר. מאחסון שוב אליך יוצא הוא, הקובץ את תערוך אם. לאחסון ומוכנס נשמר הקובץ
.סגירתו לאחר עריכה שעבר הקובץ את לאחסון להכניס גם ניתן'. לאחסון הכנס' > 'קובץ 'באפשרות
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Version Cue משרת התנתקות

לפרוייקט דרך קיצורי מסירה ההתנתקות. זמינים יהיו לא Version Cue בשרת הפרוייקט שקובצי לכך גורם Version Cue משרת Adobe Drive ניתוק
הפרוייקט בקובצי לצפות תוכל, מחדש כשתתחבר. פרוייקט יוצר שלך העבודה בקבוצת חבר אם משרת להתנתק שתרצה ייתכן. Adobe Bridge -מ

.החדש

vהבאות מהפעולות אחת בצע:

שברצונך השרת שליד המשולש על לחץ, לחלופין'. מהשרת התנתק 'על ולחץ, אליו מחובר שאתה השרת על פעמיים לחץ. Adobe Drive את פתח•
.ממנו להתנתק

.'התנתק > 'Version Cue > 'כלים 'ובחר שרת בחר, המועדפים בתיקיית Version Cue על לחץ, Adobe Bridge -ב•

גם ראה

Version Cue שרת של מחדש הפעלה או פעולתו הפסקת
מאחסון הוצאו כשקבצים Version Cue משרת התנתקות

Version Cue -ב קבצים עם עבודה

פרוייקט קובצי אודות

,Version Cue CS3 -ב לתהליך דומה אינו זה תהליך. השרת של במיקום הקבצים את עורך אתה, Version Cue של מפרוייקט בקבצים עובד כשאתה
צורך אין, Version Cue CS4 -ב. ובשרת המקומי במחשב הגרסאות את מסנכרנים מכן ולאחר, הקשיח בדיסק הקובץ של מקומי עותק עורכים שבו

.בשרת רק נמצאים הפרוייקט שקובצי משום, בסנכרון

או לאחסון הקובץ את מכניס אחר משתמש או כשאתה בשרת נוצרות הקובץ של חדשות גרסאות. בשרת מאוחסן זמני קובץ, קובץ שומר שאתה פעם כל
.גרסה שומר

גם ראה

Version Cue של פרוייקטים אודות
גרסאות אודות

קובץ מצבי

בקבצים עיון בזמן קובץ של מצב להציג ניתן. Version Cue בשרת הקובץ מצב את המתאר מצב בסמל מסומנים Version Cue ידי-על המנוהלים קבצים
.Illustrator -ו InDesign כגון, מלאה תמיכה עם ביישומים המצב בשורת

.נתון ברגע אחד ממצב ביותר להימצא יכול קובץ

.במחשב הנמצאים לקבצים רק קיים' פתוח 'המצב. במחשב פתוח הקובץ

שהוצא כקובץ קובץ לסמן ניתן. הקובץ בתוכן שינויים מכניס כשאתה זה מצב מקצה Version Cue .הקובץ את עורכך אתה
.בתוכנו שינויים להכניס שבכוונתכם אחרים למשתמשים להודיע כדי עריכתו לפני מאחסון

.חדשה גרסה עדיין שמר ולא הקובץ את עורך אחר משתמש

.לעריכה וזמינה לאחסון הוכנסה הקובץ של האחרונה הידועה הגרסה

.הקובץ את עורכים נוסף ומשתמש שאתה או, גרסאות בין התנגשות יש

קיים בפרוייקט נשמר קובץ אם, למשל, להחיל ניתן זה מצב. Version Cue בשרת לאחסון הוכנס לא אך, הפרוייקט בתיקיית מופיע הקובץ
.השינויים שמירת לאחר לאחסון להכניסו חשוב אך, הקובץ את לערוך ניתן. מקוון אינו Version Cue כששרת הראשונה בפעם

.אצלך ומעודכן פתוח שהקובץ בזמן הקובץ של גרסה לאחסון הכניס אחר מישהו אם מופיע זה סמל. Version Cue בשרת מופיעה הקובץ של חדשה גרסה

.לשרת לגשת יכול ואינך מקוון לא במצב נמצא שאתה או, מקוון אינו Version Cue שרת

פתוח

 מאחסון הוצאתי אני

]משתמש שם [ידי-על מאחסון הוצא

 מעודכן

מתנגש

 חדש קובץ

 בשרת יותר חדשה גרסה

 זמין אינו השרת
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.)שנמחקו תיקייה או קובץ לשחזר ניתן. (לתמיד לא אך, מהפרוייקט נמחקה הקובץ תיקיית

גם ראה

מפרוייקט תיקיות או קבצים מחיקת
אחר משתמש ידי-על מאחסון שהוצאו קבצים עריכת

בפרוייקט קובץ פתיחת

.אחרים למשתמשים כגלוי המוגדר מרוחק בשרת שיתופיים מפרוייקטים או מקומי Version Cue בשרת המאוחסנים מפרוייקטים רק קבצים לפתוח ניתן

מאחסון יוצא הקובץ, InCopy או Photoshop ,Illustrator ,InDesign ,Flash -מ לאחסון שהוכנס קובץ תפתח אם. יישום בכל פרוייט קובץ לפתוח ניתן
פרוייקט קובצי לפתוח כדי Adobe של שיח-הדו תיבת-ב להשתמש יכולים CS3 ביישומי משתמשים. ביישום הקובץ של גרסאות לשמור ותוכל אוטומטית

Version -ב שימוש ראה. (ידני באופן קבצים מאחסון ולהוציא לאחסון להכניס עליך יהיה, אחר יישום מכל פרוייקט קובץ תפתח אם. Version Cue CS4 של
Cue CS4 אחרים יישומים עם יחד(.

.Adobe Drive בעזרת לשרת התחברות ראה. Adobe Drive דרך Version Cue בשרת לפרוייקט מחובר שאתה ודא  :הערה

גם ראה

פרוייקט פתיחת
Version Cue לשרת העדפות קביעת

יישום מתוך פרוייקט קובץ פתיחת

.'פתח' > 'קבוץ 'ביישום בחר1

.Version Cue פרוייקט את הכולל השרת כונן את פתח2

ככונן המוצגת, הפרוייקט תיקיית את אתר'. ב חפש 'תפריט את הצג או), Vista( 'מחשב 'על או) Windows XP( 'שלי המחשב 'על לחץ, Windows -ב
.אליו שהתחברת השרת על לחץ, Mac OS -ב. ממופה רשת

.לפתוח שברצונך הקובץ את הכולל הפרוייקט על פעמיים לחץ3

.'פתח 'על ולחץ בקובץ בחר4

Adobe Bridge -מ פרוייקט קובץ פתיחת

.'מועדפים 'בחלונית Version Cue על לחץ1

.הקובץ על פעמיים ולחץ, לפתוח שברצונך הקובץ את הכולל הפרוייקט על פעמיים לחץ', תוכן 'בחלונית Version Cue שרת על פעמיים לחץ2

Adobe Bridge הקובץ את פתח, נכון לא ביישום נפתח הקובץ אם. הקובץ לפתיחת להשתמש יישום באיזה לדעת כדי ההפעלה מערכת על מסתמך
.זה קובץ לסוג אחר מחדל ברירת יישום וציין המערכת הגדרות את שנה או, הרצוי מהיישום ישירות

אחר משתמש ידי-על מאחסון שהוצאו קבצים עריכת

מאחסון הוצא כבר שהקובץ לך מדווח', מאחסון הוצא'ל הקובץ מצב את משנה Version Cue ,פרוייקט בתיקיית המאוחסן קובץ עורך אחר משתמש אם
.הקובץ של עותק על בעבודה להמשיך אם להחליט לך ומאפשר, הפרוייקט קובץ את לערוך מנסה כשאתה

המשתמשים כל בפני יתריע Version Cue. Version Cue בשרת הקובץ של חדשה גרסה לשמור יכולים המשתמשים שני, הקובץ על העבודה בסיום
.בעריכה להמשיך או העדכנית הגרסה את להוריד ויאפשר Version Cue בשרת חדשה גרסה של קיומה על בקובץ הנוכחיים

Version Cue Server -ב השתמש
Administration לפרוייקט נעילה הגנת להקצאת Version Cue .נעילה באמצעות המוגן בפרוייקט זמין קובץ מאחסון שהוציא המשתמש רק

Version Cue Server -ב פרוייקטים של וניהול יצירה ראה, נוסף למידע. Version Cue בפרוייקט זה קובץ של גרסה לאחסון להכניס יוכל
Administration.

אחר משתמש ידי-על מאחסון שהוצא קובץ עריכת

:'ידי-על מאחסון הוצא 'ההתראה כשמוצגת הבאות מהאפשרויות אחת על ולחץ, הקובץ את פתח1

נמחק
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.שינויים ללא הקובץ את סוגר

.המסמך על לעבוד שתוכל כך פתוח הקובץ את משאיר

:הבאות מהאפשרויות אחת בחר. התנגשויות להיווצר שעלולות התראה יציג Version Cue ,תוכנו את ותשנה המסמך עם לעבוד תמשיך אם2

.Version Cue משרת הקובץ של האחרונה הגרסה את מציג

.התנגשויות ליצור העלול דבר, הפרוייקט קובץ את לערוך מאפשר

עריכה שינויי שייווצרו כך על אזהרה יציג Version Cue .העריכה לאחר הקבצים של חדשה גרסה לשמור ניתן, נעילה באמצעות מוגן אינו הפרוייקט אם3
:הבאות מהאפשרויות אחת בחר. תמשיך אם, מתנגשים

.לאחסון גרסה הכנסת ללא הפתוח למסמך מחזיר

גרסה שנוצרה לציין כדי, השני למשתמש התראה יציג Version Cue( .החדשה בגרסה Version Cue בשרת האב קובץ את מעדכן
.)הקובץ של יותר חדשה

.שהוכנסו השינויים את ולהשמיט המסמך את לסגור ניתן עת בכל

האחרונה בגרסה קובץ עדכון

בגרסה שלך המסמך את לעדכן לך יזכיר Version Cue ,מאחסון שהוצא כקובץ מסומן שעדיין או שפתחת הקובץ של גרסה יוצר אחר משתמש אם
.מסמכים קבוצת של לחזית המסמך חלון את מעביר כשאתה או, אותו לערוך מנסה, הקובץ את פותח כשאתה מוצגת זו התראה. האחרונה

vהבאות מהאפשרויות אחת בחר, כזו בקשה כשתופיע:

השינויים את תאבד. עדכונו לאחר הקובץ את לערוך להמשיך ניתן. Version Cue פרוייקט של האחרונה בגרסה המסמך את מעדכן
.המקומי הפרוייקט בקובץ אלה שינויים לשמירת' שמור 'בפקודה השתמשת כבר אם גם, שהכנסת

לשמור תתבקש, לחלופין. האחרונה בגרסה השינויים את לדרוס בלי הקובץ את לערוך להמשיך ניתן. שינוי ללא המסמך את משאיר
.השינויים את לבטל או, סגירתו בזמן הקובץ של חדשה גרסה

Version Cue קובצי של והעתקה העברה

מפרוייקט או, פרוייקטים בין, פרוייקט בתוך Version Cue קובצי להעתיק או להעביר כדי Adobe Bridge -ב' ל העתק 'או' ל העבר 'בפקודות השתמש
.פרוייקט תיקיות בין קבצים ולהעתיק להעביר כדי הבורר או הסייר בחלון להשתמש גם ניתן. העבודה בשולחן לתיקייה

.האחרונה הגרסה את רק מעביר או מעתיק Version Cue ,קובץ של העברה או העתקה בשעת

גם ראה

פרוייקט פתיחת

Version Cue קובצי העתקת

vהבאות מהפעולות אחת בצע:

.'העתק' > 'עריכה 'ובחר Adobe Bridge -ב בקובץ בחר•

מהתפריט תיקייה או פרוייקט ובחר', ל העתק 'בחר, Adobe Bridge -ב הקובץ ולחץ) Mac OS (Control הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ•
.'אשר 'על ולחץ פרוייקט תיקיית או עבודה שולחן בחר', תיקייה בחר 'על לחץ, ברשימה שאינה תיקייה לציין כדי. ההקשר-תלוי

.אחר למיקום הקבצים גרירת כדי תוך) Mac OS (Option או) Ctrl) Windows הקש, בבורר או בסייר•

Version Cue קובצי העברת

vהבאות מהפעולות אחת בצע:

-תלוי מהתפריט תיקייה ובחר', ל העבר 'בחר, Adobe Bridge -ב הקובץ על ולחץ) Mac OS (Control הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ•
.)'אשר 'הלחצן על ולחץ תיקייה בחר', תיקייה בחר 'בחר, ברשימה שאינה תיקייה לציון (ההקשר

.אחר למיקום קובץ גרור, בבורר או בסייר•

סגור

המשך

שינויים השמט

בעריכה המשך

Cancel

לאחסון הכנס

שינויים השמט

בעריכה המשך
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Adobe Version Cue קובצי מיקום
כפי למסמך Version Cue קובץ להוסיף ניתן, Photoshop -ב או InDesign -ב, InCopy -ב, Illustrator -ב Version Cue פרוייקט על כשעובדים
לקובץ Adobe Bridge -ב Version Cue מפרוייקט קובץ לגרור גם ניתן'. מקם 'הפקודה בעזרת – Version Cue קובץ שאינו קובץ שממקמים

Illustrator ,InCopy ,InDesign ,Flash או Photoshop פתוח.

מנוהל שאינו קובץ כשממקמים. Version Cue בעזרת המנוהל בקובץ אותם שתמקם לפני Version Cue לפרוייקט משאבים תמיד הוסף
.שמוקם משאב של המצב או הגרסאות אחר לעקוב ניתן לא, באמצעותו המנוהל בקובץ Version Cue באמצעות

ואיזה בעריכה נמצא מקושר קובץ אם ומציינת, Version Cue של מפרוייקטים שמוקמו קבצים על נוסף מידע מציגה Illustrator -ב' קישורים 'החלונית
.Version Cue בשרת יותר חדשה לגרסה המקושר הקובץ את לעדכן יש אם לקבוע גם ניתן' קישורים 'החלונית בעזרת. העריכה את מבצע משתמש

קודמת בגרסה שמוקם קובץ החלפת

לגרסה קישור הכוללת המסמך של קודמת גרסה לקדם תחליט אם. מרובות גרסאות עם לקובץ קישור הכולל מסמך של מרובות גרסאות עם שתעבוד ייתכן
.שקודם במסמך הקובץ של הנוכחית הגרסה את יקשר Version Cue ,הקובץ של קודמת

קובץ של וגם InDesign מסמך של גם מרובות גרסאות ויוצר, במסמך Photoshop קובץ ממקם, InDesign מסמך על עובד שאתה נניח, לדוגמה
Photoshop מסמך של קודמת גרסה לקדם תחליט אם. אלה InDesign ,לקובץ הקישור Photoshop הקובץ של הנוכחית הגרסה על מצביע הממוקם– 

.קודמת בגרסה המקושר הקובץ את החלף, זאת לפתור כדי. שקודם InDesign למסמך במקור שקישרת הקובץ גרסת על לא

מצביע הקשר אך, שקודם המסמך את במקור אליו שקישרת הקובץ גרסת של ממוזערת תמונה להציג יכולים InDesign או Illustrator ,InCopy  :הערה
המ התמונה את יחליף InDesign ,הנכונה הגרסה של ממוזערת תמונה המציג InDesign מסמך כשאורזים, לדוגמה. הקובץ של האחרונה הגרסה על בעצם

.)הנכונה הגרסה שאינה (האחרונה בגרסה הקובץ של מוזערת

.'קישורים 'בחלונית בקובץ בחר, InDesign או Illustrator ,InCopy -ב1

.'קישורים 'החלונית מתפריט) InCopy או InDesign( 'גרסאות' > 'עזר כלי 'או) Illustrator( 'גרסאות 'בחר2

.'שמור 'על לחץ מכן ולאחר, הצורך במקרה לגרסה הערה הקלד'.. נוכחית לגרסה קדם 'על ולחץ גרסה בחר3

.'קישורים 'בחלונית קובץ ובגרסאות במצב צפייה

גרסה אם, לדוגמה. Version Cue בעזרת מנוהלים שאינם וקבצים Version Cue בעזרת המנוהלים קבצים עם זהה בצורה פועלת' קישורים 'החלונית
 'חסרה גרפיקה 'הסמל מוצג, חסר קובץ אם ;  'שהשתנתה גרפיקה 'הסמל מוצג, Version Cue בשרת נמצאת מקושר קובץ של יותר חדשה

appears .מפרוייקט מקושר קובץ לעדכן כדי Version Cue ,בעזרת מנוהלים שאינם לקבצים המשמשים צעדים אותם את לבצע ניתן Version Cue.

Version Cue של מצב סמל מציגה גם' קישורים 'החלונית. Version Cue מפרוייקט מקושר קובץ עורך מי מזהה' קישורים 'החלונית, Illustrator -ב
המצב סמלי את מציגה המצב שורת, InDesign -ו Photoshop כגון, אחרים ביישומים). קובץ מצבי ראה (Version Cue בשרת הקובץ מצב את המתאר

.Version Cue של

vהבאות מהפעולות אחת בצע:

מתפריט) InCopy או InDesign( 'גרסאות' > 'עזר כלי 'או) Illustrator( 'גרסאות 'בחר, במסמך שמוקם קובץ של גרסאות להציג כדי•
.'קישורים 'החלונית

•)Illustrator (קישורים 'בחלונית הקובץ שם על המצביע את הצב, במסמך שמוקם קובץ של גרסאות המציג כלי תיאור לתצוגת'.

.InDesign של או InCopy של, Illustrator של בעזרה עיין, שמוקמו קבצים ועם' קישורים 'החלונית עם עבודה על נוסף מידע לקבלת

מפרוייקט תיקיות או קבצים מחיקת

מחיקות המונע, צעדים שני של תהליך היא Version Cue -מ תיקייה או קובץ מחיקת .בסייר או בבורר, Adobe Bridge -ב תיקיות או קבצים למחוק ניתן
.בטעות

אינה אך רגילה בתצוגה התיקייה את או הקובץ את מסתירה המחיקה פעולת'. נמחק'ל שלהם המצב ושינוי התיקייה או הקובץ מחיקת הוא הראשון הצעד
.שלהם הקודמות הגרסאות ושל התיקייה או הקובץ של לתמיד מחיקה הוא השני השלב. אותם מוחקת

משתמש אם, עבודה בקבוצת. מאחסון שהוצאו כקבצים מסומנים הם כן אם אלא, ותיקיות קבצים למחוק יכול מתאימות הרשאות עם משתמש כל  :הערה
.Version Cue Server Administration בעזרת הקובץ נעילת את לאפס ניתן, למחוק שעליך קובץ עורך

הנמצאים תיקיות או קבצים לשחזר ניתן'. פרוייקטים של האשפה פח 'בתצוגת' נמחק 'במצב פרוייקט קובצי להציג ניתן Adobe Bridge -ב
של התיקיות בעץ שלהם הקודם במיקום יופיעו ששוחזרו ותיקיות קבצים. Version Cue -ב שלהם הניהול מצב את לקדמותו להחזיר כדי' נמחק 'במצב

.הפרוייקט
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גם ראה

פרוייקט פתיחת
Version Cue פרוייקט מחיקת

מפרוייקטים התנתקות
Version Cue בשרת מתקדמות ניהול משימות

בבורר או בסייר תיקיות או קבצים מחיקת

.בסייר או בבורר Version Cue שרת של פרוייקט פתח1

.האשפה לפח אותם וגרור למחוק שברצונך בתיקייה או בקובץ בחר2

Adobe Bridge -ב תיקיות או קבצים מחיקת

הקבצים את הכולל הפרוייקט את ופתח Version Cue שרת על פעמיים לחץ', מועדפים 'בחלונית Version Cue על לחץ, Adobe Bridge -ב1
.למחוק שברצונך

..'תוכן 'החלונית של הכלים בסרגל  'מחק 'הסמל על ולחץ בקובץ בחר2

.'רענן' > 'תצוגה 'בחר, מוצגים עדיין שמחקת הקבצים אם

Adobe Bridge -ב שנמחקו תיקייה או קובץ שחזור

.לשחזר שברצונך הקבצים את הכולל הפרוייקט את ופתח Version Cue שרת על פעמיים לחץ', מועדפים 'בחלונית Version Cue על לחץ1

.'פרוייקטים של האשפה פח תצוגת 'הלחצן על לחץ או', פרוייקטים של האשפה פח תצוגת > 'Version Cue > 'כלים 'בחר2

. 'שחזר 'הלחצן על לחץ או' שחזר > 'Version Cue > 'כלים 'ובחר לשחזר שברצונך בקובץ בחר3

לתיקיית לחזור כדי היישום בשורת  'אחורה חזור 'הסמל על לחץ. Version Cue בפרוייקט שלהם המקורי במיקום ישוחזרו התיקייה או הקובץ
.הפרוייקט

.'רענן' > 'תצוגה 'בחר, מוצגים עדיין ששחזרת הקבצים אם

Adobe Bridge -ב לתמיד קובץ מחיקת

.לתמיד למחוק שברצונך הקבצים את הכולל הפרוייקט את ופתח Version Cue שרת על פעמיים לחץ', מועדפים 'בחלונית Version Cue על לחץ1

.'פרוייקטים של האשפה פח תצוגת' > 'Version Cue' > 'כלים 'בחר2

.'לתמיד מחק 'על ולחץ, לתמיד למחוק שברצונך הקובץ על לחיצה כדי תוך) Mac OS (Ctrl הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ3

.'רענן' > 'תצוגה 'בחר, מוצגים עדיין שמחקת הקבצים אם

מקוון לא במצב קבצים עריכת

במיקום אותם ולשמור מאחסון הקבצים את להוציא יש, זמין אינו Version Cue ששרת בזמן Version Cue של מפרוייקט קבצים על לעבוד צורך כשיש
ניתן, לאחסון הקובץ את כשמכניסים. הפרוייקט לתיקיית בחזרה הקובץ את להעתיק יש, זמין שוב נעשה Version Cue כששרת. אותם לערוך תוכל שבו

.אחרת גרסה לשמור

.שלו הגרסאות כל ואת המקורי הקובץ את יחליף העריכה לאחר הקובץ, כן לפני המקורי הקובץ את מאחסון להוציא מבלי לאחסון שנערך קובץ תכניס אם

לאחר הקובץ, לאחסון הוכנס המקורי הקובץ אם. הפרוייקט לתיקיית העריכה לאחר הקובץ את גורר כשאתה מאחסון הוצא המקורי שהקובץ ודא  :הערה
.שלו הגרסאות כל ואת המקורי הקובץ את יחליף העריכה
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Version Cue גרסאות

גרסאות אודות

הגרסה את עורך אתה, Version Cue משרת קובץ עריכת בשעת. נתון ברגע הקובץ של בזק תצלום מייצגת גרסה כל: קובץ בגרסאות שינויים אחר מעקב
גרסה להכניס צורך אין. לאחסון גרסה להכניס עליך, Version Cue בשרת השינויים את לשמור מוכן כשאתה. Version Cue בשרת שנשמרה האחרונה

.הקובץ של בזק תצלום ליצור ברצונך אם רק לאחסון גרסה הכנס. השינויים את ששומרים פעם בכל לאחסון

.רצויים לא שינויים לשחזר המאפשר באופן, נוכחית לגרסה קודמת גרסה לקדם גם ניתן. שינויים אחר לעקוב לך שיסייעו לגרסאות הערות לשמור ניתן

.בדיסק מקום לפנות כדי או מתיישנות כשהן גרסאות ולמחוק, קובץ אותו של מרובות גרסאות להשוות ניתן

גם ראה

פרוייקט קובצי אודות

מאחסון קבצים הוצא
מאחסון יוצא הקובץ. Version Cue שרת של בפרוייקט המאוחסן קובץ פתח, Flash -ו Photoshop ,Illustrator ,InDesign ,InCopy -ב•

.הראשונה העריכה את מבצע כשאתה אוטומטית

'.מאחסון הוצא > 'Adobe Drive CS4 ובחר קובץ על לחיצה כדי תוך) Mac OS (Control הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ, בבורר או בסייר•
.)'מאחסון הוצא > 'Adobe Drive CS4 > 'אפשרויות יותר 'בחר, Mac OS X Leopard -ב(

הוצא 'הלחצן על לחץ או', מאחסון הוצא > 'Version Cue > 'כלים 'ובחר, Version Cue שרת של בפרוייקט בקובץ בחר, Adobe Bridge -ב•
. 'מאחסון

לאחסון גרסאות הכנסת

הוצא 'המצב את ומסירה Version Cue בשרת השינויים את השומרת', לאחסון הכנס 'בפקודה השתמש, לאחסון קבץ של חדשה גרסה להכנסת
השתמש, היישומים שאר בכל. מהיישום קבצים לאחסון להכניס ניתן, Flash -ו Photoshop ,Illustrator ,InDesign ,InCopy -ב. מהקובץ' מאחסון
.ידנית לאחסון גרסאות להכניס כדי בבורר או בסייר ההקשר-תלוי בתפריט

.בקובץ שבוצעו השינויים את רק ושומר מעביר Version Cue ,לאחסון גרסה הכנסת בשעת

ערוך 'הפקודה בעזרת Illustrator -ו InCopy ,InDesign -ב מוטבעים לא טקסט וקובצי תמונות, גרפיקה של גרסאות לשמור ניתן  :הערה
הכנס 'בפקודה והיעזר בקובץ' קישורים 'בחלונית בחר, מכן לאחר. במקור נוצר הוא שבו ביישום אותו שמור, הקובץ עריכת לאחר'. קישורים 'בחלונית' מקור

.Illustrator או InCopy ,InDesign של בעזרה עיין, נוספים לפרטים. Version Cue של בפרוייקט גרסה לאחסון להכניס כדי' לאחסון

גם ראה

פרוייקט פתיחת

לאחסון גרסה הכנסת

:הבאות מהפעולות אחת בצע1

.'לאחסון הכנס' > קובץ 'בחר, InCopy או Photoshop ,Illustrator ,Flash ,InDesign -ב•

הכנס 'הלחצן על לחץ או' לאחסון הכנס > 'Version Cue > 'כלים 'ובחר לאחסון להכניס שברצונך בקבצים או בקובץ בחר, Adobe Bridge -ב•
.'לאחסון

.'אשר 'הלחצן על ולחץ לגרסה לשייך שברצונך הערות הקלד', לאחסון הכנסה 'שיח-הדו בתיבת2

תתבקש, שמירתו ללא שערכת קובץ תסגור אם. אחרת גרסה לשמור שתוכל כך, מאחסון שוב להוצאתו גורמת הקובץ עריכת, לאחסון קובץ הכנסת לאחר
מבלי הקובץ את סוגר' (תשמור אל), 'לאחסון הקובץ את ומכניס שומר' (לאחסון הכנס), 'לאחסון מכניסו אינו אך הקובץ את שומר' (שמור 'על ללחוץ

.)הקובץ את סוגר ואינו שומר אינו' (בטל 'או) השינויים את לשמור
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ידנית לאחסון קובץ הכנסת

Mac OS X -ב'. (לאחסון הכנס > 'Adobe Drive CS4 ובחר קובץ על ולחץ) Mac OS (Ctrl הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ, בבורר או בסייר1
Leopard ,אפשרויות יותר 'בחר' < Adobe Drive CS4' < לאחסון הכנס'(.

.'אשר 'הלחצן על ולחץ לגרסה לשייך שברצונך הערות הקלד', לאחסון הכנסה 'שיח-הדו בתיבת2

.Microsoft Word קובצי כגון, Adobe קובצי שאינם בקבצים משתמש כשאתה במיוחד שימושית זו שיטה

Adobe Bridge -ב Adobe של קובץ שאינו קובץ של לאחסון הכנסה

.Adobe Bridge את הפעל1

.)מאחסון קבצים הוצאת ראה. (לאחסון הקבצים הכנסת לאחר Adobe קובצי שאינם קבצים ידנית מאחסון הוצא2

.אותו וסגור הקובץ את שמור, הרצויים השינויים את הכנס, במקור נוצר הוא שבו ביישום הקובץ את פתח3

.'לאחסון הכנס 'הלחצן על לחץ, Adobe Bridge -ב4

.'אשר 'הלחצן על ולחץ לגרסה לשייך שברצונך הערות הקלד', לאחסון הכנסה 'שיח-הדו בתיבת5

גרסאות של ומחיקה קידום, תצוגה

מוצגות Adobe Bridge -וב' גרסאות 'שיח-הדו בתיבת. Adobe Bridge -ב' בקרה 'החלונית דרך אליהם לגשת שניתן, נפרדים לקבצים נחשבות גרסאות
.הגרסה את שיצר המשתמש ושם תאריכים, הערות עם), רץ סדר לפי ממוספרות (הקבצים גרסאות כל של ממוזערות תמונות

.במקור נוצרה היא שבו ביישום גרסה כל להציג לבחור תוכל, בפירוט גרסאות להשוות ברצונך אם

.נפרד כמשאב הקודמת הגרסה את שמור, בפרוייקט זמני-בו לשימוש זמינות יהיו הנוכחית הגרסה וגם קודמת גרסה שגם ברצונך אם

גרסאות תצוגת

גם ראה

פרוייקט פתיחת
Version Cue בשרת מתקדמות ניהול משימות

בבורר או בסייר גרסאות תצוגת

.שלו בגרסאות לצפות שברצונך הקובץ את הכולל הפרוייקט את פתח, בבורר או בסייר1
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'.גרסאות הצג > 'Adobe Drive CS4 ובחר שלו בגרסאות לצפות שברצונך הקובץ על ולחץ) Mac OS (Ctrl הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ2
.)'גרסאות הצג > 'Adobe Drive CS4 > 'אפשרויות יותר 'בחר, Mac OS X Leopard -ב(

Adobe Bridge -ב בגרסאות צפייה

.'מועדפים 'בחלונית Version Cue על לחץ1

.בקובץ ובחר, שלו בגרסאות לצפות שברצונך הקובץ את הכולל הפרוייקט את פתח2

.'תוכן 'בחלונית מוצגות הגרסאות'. תוכן 'בחלונית  'גרסאות הצג 'הלחצן על על לחץ או', גרסאות הצג > 'Version Cue > 'כלים 'בחר3

במקור נוצרה היא שבו ביישום קודמת בגרסה צפייה

לגרסה הקודמת הגרסה את תקדם כן אם אלא (הנוכחית בגרסה ישתקפו לא שתכניס שינויים, במקור נוצרה היא שבו ביישום בגרסה צופה אתה אם
.חדש כמשאב קודמת בגרסה עריכה שינויי לשמור ניתן, זאת עם). הנוכחית

.Illustrator או InDesign כגון, CS4 מיישומי אחד של המצב בשורת מהתפריט' גרסאות הצג 'בחר', גרסאות 'שיח-הדו תיבת לפתיחת1

.'גרסה הצג 'על ולחת לפתוח שברצונך הגרסה על לחץ2

Version Cue מצב. הנוכחית הגרסה איננה שזו לך ויזכיר, הקובץ של הכותרת בשורת מופיע הגרסה מספר. נפרד מסמך בחלון הקודמת הגרסה את יפתח
.הקובץ נמצא שבו קודם שלב של בזק תצלום רק היא הקודמת שהגרסה משום', פעם אף נשמר לא 'הוא הקובץ

גרסה קידום

בשלב אליה לחזור שתחליט למקרה, הקודמת הגרסה על שומר זה תהליך. הנוכחית כגרסה הקודמת הגרסה של עותק לשמירת יגרום קודמת גרסה קידום
.החדשה הנוכחית בגרסה יופיע לא הגרסה לקידום הגרסה יצירת בין שיתבצע שינוי כל. יותר מאוחר

:הבאות מהפעולות אחת בצע1

.'נוכחית לגרסה קדם 'על ולחץ, לקדם שברצונך בגרסה בחר', גרסאות 'שיח-הדו בתיבת•

. 'קידום 'הסמל על ולחץ, לקדם שברצונך בגרסה בחר, Adobe Bridge -ב•

.'אשר 'הלחצן על ולחץ' לאחסון הכנסה 'שיח-הדו בתיבת גרסה הערת הקלד2

גרסה מחיקת

vהבאות מהפעולות אחת בצע:

.'מחק 'הלחצן על ולחץ למחוק שברצונך בגרסה בחר', גרסאות 'שיח-הדו בתיבת•

.'תוכן 'בחלונית' מחק 'הלחצן על ולחץ למחוק שברצונך בגרסה בחר, Adobe Bridge -ב•

.שנמחקו גרסאות לשחזר ניתן לא. מחדש ימוספרו לא שנותרו הגרסאות

על לשמור ניתן זו בשיטה. בפרוייקט הקבצים כל של קודמות גרסאות זמנית-בו למחוק ניתן, Version Cue Server Administration בעזרת
.Version Cue Server Administration -ב פרוייקטים של וניהול יצירה ראה. שיישארו גרסאות מספר לפי או תאריך לפי קודמות גרסאות

האחרונה לגרסה חזרה

.האחרונה בפעם מאחסון הוצא או לאחסון הוכנס שהקובץ מאז שהוכנסו השינויים את מבטלים, האחרונה לגרסה כשחוזרים

-ב'. (מאחסון הוצאה בטל > 'Adobe Drive CS4 ובחר, קובץ על ולחץ) Mac OS (Control הקש או) Windows( ימנית לחיצה לחץ, בבורר או בסייר•
Mac OS X Leopard ,אפשרויות יותר 'בחר' < Adobe Drive CS4' < האחרונה לגרסה חזור 'על לחץ, כשתתבקש). 'מאחסון הוצאה בטל'.

. 'חזור 'הלחצן על לחץ או' האחרונה לגרסה חזור > 'Version Cue > 'כלים 'ובחר הפרוייקט בקובץ בחר, Adobe Bridge -ב•
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Version Cue Server Administration

Version Cue Server Administration אודות

לעיין כדי, משתמשים וקבוצות משתמשים גישת לנהל כדי, פרוייקטים ולמחוק לערוך, ליצור כדי Version Cue Server Administration -ב השתמש
מקבצים נעילות הסרת, קבצים גרסאות מחיקת כגון, שרת ניהול משימות לבצע וכדי אינטרנט מבוססות PDF סקירות ולנהל ליזום כדי, ובדוחות ביומנים

.Version Cue שרת של וגיבוי
את להגדיר המאפשרים לחצנים כוללת כרטיסייה כל. כרטיסיות לארבע מחולק Version Cue Server Administration של האינטרנט עמוד

Version Cue .ל לגשת ניתן- Version Cue Server Administration של הסמל דרך Version Cue ,מחלון או, אינטרנט דפדפן דרך Adobe Drive.

Version Cue Server Administration -ב' הבית עמוד 'הכרטיסייה
A.כרטיסיותB.לחצנים

.www.adobe.com/go/lrvid4038_vc ראה, Version Cue -ב עבודה תהליך הגדרת על וידאו לסרטון

גם ראה

Version Cue -ב עבודה תהליך הגדרת על וידאו סרטון

Version Cue Server Administration -ל תוכנה דרישות

Version Cue Server Administration for Windows דורש Java Runtime Environment (JRE) 1.5 ניתן. מתיקיות פרוייקטים לייבוא ומעלה
.www.java.com/en/download/manual.jsp בכתובת ™Sun Microsystems של האינטרנט מאתר Java Runtime Environment את להוריד

Version Cue Server Administration ל- Windows ול- Mac OS דורש Adobe Flash Player 9 כשיוצרים. וקבוצות משתמשים לניהול ומעלה
.Flash Player את להתקין יבקש Version Cue ,הראשונה בפעם וקבוצות משתמשים

.Version Cue Server Administration -ל היכנס

מנהל של זכויות עם) system( המחדל ברירת של משתמש שם אוטומטית יוצר Version Cue ,הראשונה בפעם Version Cue שרת את כשמפעילים
.Version Cue Server Administration -ל להיכנס מאפשרים אלה וסיסמה משתמש שם. סיסמה לציין ומבקש, מערכת

.Version Cue Server Administration -ל להיכנס יכולים מערכת מנהל של זכויות עם אחרים משתמשים גם

גם ראה

Version Cue שרת של תצורה והגדרות הפעלה

BRIDGE / VERSION CUE62
למשתמש מדריך

http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc
http://www.adobe.com/go/lrvid4038_vc
http://www.adobe.com/go/lrvid4037_vc_il
http://www.adobe.com/go/lrvid4037_vc_il


Adobe Drive -מ כניסה

.מחובר Version Cue לשרת מתחת' הגדרות 'על לחץ, Adobe Drive בחלון1

.'שרת ניהול 'על לחץ2

Version Cue סמל דרך למערכת כניסה

:הבאות מהפעולות אחת בצע1

•)Windows (הסמל על ימנית לחיצה לחץ Version Cue שרת ניהול 'ובחר המשימות בשורת'.

•)Mac OS (הסמל על לחץ Version Cue שרת ניהול 'על ולחץ, המסך בראש'.

.'למערכת כניסה 'על ולחץ הטקסט בתיבות Version Cue -ל שלך והסיסמה המשתמש שם את הקלד2

אינטרנט מדפדפן למערכת כניסה

ומספר נקודתיים מכן ולאחר:// http הכתובת לפני הוסף. Version Cue שרת בו שמותקן המחשב של DNS כתובת או IP כתובת הקלד, בדפדפן1
של היציאה מספר). http://153.32.235.230:3703 (IP) or http://myserver.mycompany.com:3703 (DNS לדוגמה, המחדל ברירת של היציאה

).Version Cue CS3 שרת מותקן שבה מערכת באותה המותקן Version Cue CS4 לשרת מתחבר אתה אם 51000( 3703 הוא המחדל ברירת

.http://localhost:3703 הקלד, מקומית מותקן השרת אם  :הערה

Version Cue -ל שלך והסיסמה המשתמש שם את הקלד. Adobe Version Cue Server Administration -ל הכניסה דף את יציג דפדפן חלון2
.'למערכת כניסה 'על ולחץ הטקסט בתיבות

משתמשים של וניהול יצירה

.Version Cue משתמשי ולערוך לייצא, לייבא, ליצור יכולים מערכת מנהל של כניסה זכויות בעלי משתמשים רק

את להגביל כדי. Version Cue בשרת לפרוייקטים לגשת מערכת מנהל של זכויות ללא למשתמשים להתיר כדי Version Cue -ב משתמש שמות צור
והרשאות משתמש שמות ולהקצות לפרוייקט כניסה לצורך סיסמה הזנת לדרוש ניתן, אליהם לגשת יכול שמשתמש Version Cue של הפרוייקטים

.זה לפרוייקט

,הראשונה בפעם משתמשים כשיוצרים. Version Cue Server Administration -ב משתמשים ולניהול ליצירה ומעלה Adobe Flash Player 9 דרוש
Version Cue את להתקין יבקש Adobe Flash Player 9 יותר מתקדמת גרסה או.

גם ראה

Version Cue Server Administration -ב פרוייקטים של וניהול יצירה

משתמשים של מחיקה או עריכה, יצירה

.Version Cue בשרת לפרוייקטים גישה להם להעניק כדי משתמשים צור

.'משתמשים 'באזור' חדש'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב קבוצות/משתמשים 'הכרטיסייה על לחץ1

:'מערכת מנהל של גישה רמת 'מתפריט למשתמש שתוקצה הגישה ברמת ובחר וסיסמה משתמש שם הזן', חדש משתמש 'שיח-הדו בתיבת2

.Version Cue Server Administration -ל גישה מהמשתמש מונע' ללא'•

פרוייקטים ליצור יכולים רגילה גישה בעלי משתמשים. Version Cue Server Administration -ל רגילה גישה מקבל' משתמש'כ המוגדר משתמש•
.שיצרו פרוייקטים ולשנות) פרוייקטים ליצירת הרשאות גם קיבלו אם (חדשים

.Version Cue Server Administration -ב המשימות לכל מלאה גישה מקבל' מערכת מנהל'כ המוגדר משתמש•

.Version Cue -ב חדשים פרויקטים ליצור למשתמש לאפשר כדי' פרוייקט יצירת 'ליד' מותר 'בחר3

-ב PDF בסקירות ישתתף המשתמש אם ל"דוא כתובת להזין הקפד. שנותרו הטקסט בתיבות והערות ל"דוא כתובת, טלפון מספר הקלד) אופציונלי(4
Version Cue.

.'שמור 'הלחצן על לחץ5

.'מחק 'על ולחץ במשתמש בחר, משתמש למחוק כדי'. שמור 'על ולחץ שיח-הדו בתיבת הגדרות שנה', עריכה 'על לחץ, משתמש בחר, משתמש לערוך כדי
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משתמשים קבוצת של מחיקה או עריכה, יצירה

העוסקים המשתמשים כל את לקבץ כדי" גרפיקאים "בשם משתמשים קבוצת צור, לדוגמה. דומות הרשאות עם למשתמשים משתמשים קבוצות צור
.במערכת המשתמשים כל את כוללת' אחד כל 'המחדל ברירת קבוצת. עיצוב בפרוייקט גרפי בעיצוב

.Version Cue Server Administration -ב' קבוצות/משתמשים 'הכרטיסייה על לחץ1

.'קבוצות 'באזור' חדש 'על לחץ2

.'שמור 'על ולחץ, הערה גם הזן, תרצה אם. לקבוצה שם הזן', חדשה קבוצה 'שיח-הדו בתיבת3

.החדשה לקבוצה' משתמשים 'מהאזור גרירתם באמצאות לקבוצה משתמשים הוסף4

.'מחק 'על ולחץ בקבוצה בחר, קבוצה למחיקת'. קבוצה שם 'בתיבה חדש שם והזן', עריכה 'על לחץ, בקבוצה בחר, קבוצה שם לשינוי

ולקבוצות למשתמשים הרשאות הקצאת

Version Cue Server -ל בגישה שולטות גישה הרשאות: גישה מרמות שונות הרשאות. משתמשים לקבוצת או בודדים למשתמשים הרשאות להקצות ניתן
Administration ,ל בגישה שולטות הרשאות ואילו- Version Cue Server ,ולסקירות לפרוייקטים PDF ב- Version Cue הרשאות לדרוס ניתן

.מסוימים בפרוייקטים למשתמשים שתקצה בהרשאות לקבוצות או למשתמשים שתקצה כוללות

:הבאות מהפעולות אחת בצע1

.Version Cue Server Administration -ב' קבוצות/משתמשים 'בכרטיסייה במשתמש בחר, למשתמש הרשאות להקצאת•

.Version Cue Server Administration -ב' קבוצות/משתמשים 'בכרטיסייה בקבוצה בחר, בקבוצה המשתמשים לכל הרשאות להקצאת•

.'כוללות הרשאות 'באזור הרשאה קטגוריית לכל' דחה 'או' התר 'בחר2

או למשתמש שהוקצו הרשאות רשימת לתצוגת'. מראש מוגדרות קביעות 'מתפריט' דחה 'או' התר 'בחר, ההרשאות כל את לדחות או להתיר כדי
.'בתוקף הרשאות 'על ולחץ בקבוצה או במשתמש בחר, לקבוצה

.שבהם הקובץ ובנתוני בגרסאות, ובקבצים בפרוייקטים צפייה מאפשרת' קריאה 'מסוג הרשאה•

.קובץ ופרטי גרסאות ולשמור לפרוייקט קבצים להוסיף מאפשרת' כתיבה 'מסוג הרשאה•

.שבהם הקבצים את או פרוייקטים מחיקת מאפשרת' מחיקה 'מסוג הרשאה•

).Version Cue -ב PDF סקירת התחלת ראה (Version Cue Server Administration -ב PDF סקירות ליזום מאפשרת' סקירה יוזם 'מסוג הרשאה•

.)פרוייקטים ולמחוק לייצא, לגבות, לשכפל, לדוגמה (פרוייקטים לנהל מאפשרת' פרוייקט ניהול 'מסוג הרשאה•

.'הרשאות שמור 'הלחצן על לחץ3

LDAP מספריית משתמשים ייבוא

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) וסיסמאות משתמש שמות כגון, משתמשים פרטי הכוללות ספריות מערכות לתשאול שיטה הוא.
משתמשים. Version Cue -ב משתמש לתכונות) וסיסמה משתמש שם כגון (שלהם המשתמש תכונות את ולמפות LDAP משרת משתמשים לייבא ניתן

. הרגיל המשתמש מסמל השונה  משתמש סמל עם מוצגים LDAP משרת שתייבא

.Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1

'.LDAP העדפות 'על לחץ2

:LDAP שרת פרטי הזן מכן ולאחר', LDAP תמיכת הפעל 'על לחץ3

'.LDAP שרת 'בתיבה שרת שם הזן•

.'שרת יציאת 'בתיבה שרת יציאת הזן•

.Base DN בתיבה LDAP בשרת לספרייה LDAP בעץ התחלה נקודת הזן•

.'סיסמה'ו Bind DN הטקסט בתיבות וסיסמה משתמש שם הזן, אימות דורש LDAP שרת אם•

.SSL תמיכת עם LDAP לשרת SSL חיבור דרך להתחבר ברצונך אם' SSL עם LDAP -ב השתמש 'בחר•

של המקבילות לתכונות אלה תכונות ממפה Version Cue .'טלפון'ו' מידע', 'ל"דוא', 'תצוגה שם', 'משתמש פרטי 'הטקסט בתיבות LDAP תכונות הזן•
.Version Cue שרת
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.סנכרון תקופת וציין' אוטומטי סנכרון הפעל 'בחר, LDAP שרת עם תקופתי סנכרון לבצע Version Cue לשרת לציין כדי•

.'שמור 'הלחצן על לחץ4

.'משתמשים 'באזור' להגדלה לחץ 'על לחץ, Version Cue Server Administration -ב' קבוצות/משתמשים 'בכרטיסייה5

.'חיצוניים משתמשים ייבוא 'על לחץ6

בעצמו משלים Version Cue( .'חיצוני משתמש 'שיח-הדו בתיבת לייבא שברצונך LDAP משתמש של בשמות או בשם הראשונות האותיות את הקלד7
.)הפריט את

.'הוסף 'על ולחץ בשמות או בשם בחר8

.'משתמש ייבוא 'על ולחץ, הרצויים LDAP משתמשי כל את שתוסיף עד 8 -ו 7 צעדים על חזור9

משתמשים רשימת ייצוא

Version של היישום בתיקיית UsersExport לתיקייה להעתיקה מכן ולאחר רשימה לייצא ניתן, אחר Version Cue לשרת משתמשים קבוצת להוספת
Cue שרת מותקן שבו אחר במחשב Version Cue .משתמשים לייבוא שיוצאה ברשימת להשתמש ניתן מכן לאחר.

.Version Cue Server Administration -ב' קבוצות/משתמשים 'הכרטיסייה על לחץ1

.'משתמשים 'באזור' להגדלה לחץ 'על לחץ2

.'משתמשים ייצוא 'על לחץ3

.)סמוכים לא משתמשים לבחור כדי Ctrl הקש, סמוכים משתמשים לבחור כדי Shift הקש (לייצא שברצונך במשתמשים בחר4

.'הערות 'בתיבה הערות הקלד, לחלופין'. קובץ שם 'בתיבה לרשימה שם הקלד5

.'ייצוא 'הלחצן על לחץ6

:הבא במיקום מוצגת המשתמשים רשימת

Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\Data\UsersExport

Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4\Server\Data\UsersExport

.המתאימה לתיקייה הקובץ את להעתיק ניתן, אחר Version Cue לשרת זו רשימה לייבוא

מרשימה משתמשים ייבוא

.'משתמשים ייבוא 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' קבוצות/משתמשים 'הכרטיסייה על לחץ1

.לייבא שברצונך המשתמשים רשימת על לחץ2

.המשתמש שמות בכל לבחור כדי' משתמש שם 'העמודה תווית ליד הסימון תיבת על לחץ או, לייבא שברצונך משתמש שם בחר3

.'הבא 'על שוב ולחץ', הבא 'על לחץ4

Version Cue Server Administration -ב פרוייקטים של וניהול יצירה

המחובר אחר חיצוני כונן מכל או Version Cue שרת מותקן שבו במחשב בתיקייה מקבצים פרוייקט, חדש ריק Version Cue פרוייקט ליצור תוכל
.עת בכל' פרוייקטים 'בכרטיסייה הפרוייקט מאפייני את לערוך ניתן, פרוייקט יצירת לאחר. FTP או WebDAV משרת פרוייקט או, למחשב

Version Cue פרוייקט יצירת

.'חדש 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ1

:הבאות מהאפשרויות אחת על לחץ2

.ריק Version Cue פרוייקט ליצירת' ריק פרוייקט 'על לחץ•

.הקשיח בדיסק קבצים או מתיקייה קבצים הכולל פרוייקט ליצירת' מתיקייה ייבוא 'על לחץ•

.WebDAV בשרת או FTP בשרת מתיקייה קבצים לייבוא או אינטרנט אתר לייבוא' WebDAV משרת ייבוא 'או' FTP משרת ייבוא 'על לחץ•

.'חדש פרוייקט שם 'בתיבה פרוייקט שם הקלד3

Windows

Mac OS
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“).Version Cue פרוייקט מאפייני, "הבא הסעיף ראה (Version Cue פרוייקט מאפייני ציין4

.)הקשיח בדיסק או WebDAV או FTP בשרת קבצים מתיקיית פרוייקט יצרת אם' (הבא 'או) ריק חדש פרוייקט יצרת אם' (צור 'על לחץ5

:'ייבוא 'הלחצן על לחץ מכן ולאחר, הבאים הצעדים את בצע, מתיקייה פרוייקט לייבא תבחר אם6

.'אינטרנט כאתר תיקייה ייבוא 'בחר, אינטרנט אתר הוא מייבא שאתה התוכן אם•

.תיקייה ובחר' עיון 'על לחץ, לייבוא התיקייה את לציין כדי•

כל של הייבוא שיושלם לפני לתוכנה מחוץ תנווט אם'. ייבוא 'על שתלחץ לאחר Version Cue Server Administration -ל מחוץ תנווט אל  :הערה
.בפרוייקט הקבצים כל את יכלול לא הוא אך, הפרוייקט את ייצור Version Cue ,לפרוייקט הקבצים

:'ייבוא 'הלחצן על לחץ מכן ולאחר, הבאים הצעדים את בצע, WebDAV או FTP משרת פרוייקט לייבא תבחר אם7

.'אינטרנט כאתר WebDAV ספריית ייבוא 'או' אינטרנט כאתר FTP ספריית ייבוא 'בחר, אינטרנט אתר הוא מייבא שאתה התוכן אם•

.'יציאה 'בתיבה היציאה מספר את והקלד, הקבצים לייבוא WebDAV שרת את ציין', שרת 'או' FTP שרת 'בתיבה•

.'ספרייה 'הטקסט בתיבת התיקייה שם את הקלד, תיקייה לציון•

.'סיסמה'ו' משתמש שם 'בתיבות אותם הקלד, לשרת גישה לצורך וסיסמה משתמש בשם צורך יש אם•

'.Proxy -ב השתמש 'בחר, לשרת להתחבר כדי proxy בשרת להשתמש כדי•

•)FTP פסיבי במצב השתמש 'בחר, לשרת להתחבר כדי פסיבי במצב להשתמש כדי) בלבד'.

.למשתמשים הרשאות והקצה' הרשאות הקצה 'על לחץ, לפרוייקט כניסה לצורך וסיסמה משתמש שם הזנת לדרוש בחרת אם8

Version Cue של פרוייקטים מאפייני

:Version Cue Server Administration -ב Version Cue של פרוייקטים של עריכה או יצירה בשעת אלה אפשרויות ציין

גישה לקבלת היציאה מספר ואת DNS או IP כתובת שיקבלו או, שלך המשנה ברשת להימצא יכולים משתמשים
.Version Cue לשרת

המוגן בפרוייקט זמין בקובץ בעריכת שיתחיל הראשון המשתמש רק. רציפות לגרסאות קבצים גרסאות יצירת מגביל
שהמשתמש עד לאחסון גרסה להכניס יוכלו לא אחרים משתמשים. Version Cue בפרוייקט זה קובץ של גרסה לאחסון להכניס יוכל נעילה באמצעות

שיכניסו השינויים את לשמור חייבים אחרים משתמשים – אותה ויסגור הקובץ של הפרוייקט לגרסת יחזור או הקובץ את ויסגור גרסה ישמור הראשון
.עצמאית גרסאות שרשרת עם, לחלוטין חדשים כקבצים

.הפרוייקט לגבי ההערות את שומר

משתמש הרשאות הקצאת

.לפרוייקט שלהם הגישה את שיגדירו למשתמשים הרשאות הקצה

.'הרשאות הקצה 'על ולחץ, הפרוייקט שליד הסימון תיבת את סמן', פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ, Version Cue Server Administration -ב1

:']משתמש שם[ל הרשאות 'באזור הרשאה קטגוריית לכל' דחה 'או' התר 'על ולחץ, בקבוצה או במשתמש בחר2

והרשאות הגלובליות ההרשאות לתצוגת'. מראש מוגדרות קביעות 'מתפריט' דחה 'או' התר 'בחר, ההרשאות כל את לדחות או להתיר כדי
.'בתוקף הרשאות 'על ולחץ בקבוצה או במשתמש בחר, לקבוצה או למשתמש שבתוקף הפרוייקט

.בפרוייקט קובץ ובנתוני בגרסאות, בקבצים צפייה מאפשרת' קריאה 'מסוג הרשאה•

.בפרוייקט קובץ ונתוני גרסאות, קבצים יצירת מאפשרת' כתיבה 'מסוג הרשאה•

.מהפרוייקט קבצים למחוק למשתמש מאפשרת' מחיקה 'מסוג הרשאה•

).Version Cue -ב PDF סקירת התחלת ראה (Version Cue Server Administration -ב PDF סקירות ליזום מאפשרת' סקירה יוזם 'מסוג הרשאה•

.)פרוייקטים ולמחוק לייצא, לגבות, לשכפל, לדוגמה (פרוייקטים לנהל מאפשרת' פרוייקט ניהול 'מסוג הרשאה•

.'הרשאות שמור 'הלחצן על לחץ3

מנהל של גישה רמת 'וציין', עריכה 'על לחץ, קבוצה או משתמש בחר', קבוצות/משתמשים 'הכרטיסייה על לחץ, בודדים למשתמשים הרשאות להקצאת
.'מערכת

אחרים משתמשים זה בפרוייקט שתף

זה בפרוייקט נעילה הגנת הפעל

הערות
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Version Cue פרוייקט שכפול

.הפרוייקט מבנה של התיקיות עץ את משכפל Version Cue .והרשאות משתמשים אותם עם חדש פרוייקט להתחיל כדי פרוייקט שכפל

.Version Cue Server Administration -ב' פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ1

.'שכפל 'הלחצן על ולחץ, לשכפל שברצונך בפרוייקט בחר2

.לפרוייקט ייחודי שם הקלד', פרוייקט שכפל 'במסך3

.'שכפל 'על ולחץ הפרוייקט מאפייני את ערוך4

Version Cue פרוייקט מחיקת

:הבאים מהצעדים אחד ובצע, Version Cue Server Administration -ב' פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ1

.למחוק שברצונך מהפרוייקטים אחד בכל בחר, יותר או אחד פרוייקט למחיקת•

.'פרוייקט שם 'העמודה תווית שליד התיבה את סמנו, ברשימה הפרוייקטים כל את למחוק כדי•

.'פרוייקט מחק 'המסך יוצג'. מחק 'על לחצו2

.מאחסון קבצים הוציא משתמש אם גם הפרוייקט את למחוק כדי' המשתמש מנעילות תתעלם המערכת 'בחר3

.'מחק 'על לחץ4

WebDAV או FTP לשרת Version Cue פרוייקט ייצוא

)שרת או (אחד מארח ממחשב קבצים להעביר ברצונך אם ייצוא בצע. Version Cue משרת הפרוייקט קובצי כל של האחרונה הגרסה את לייצא ניתן
בין שהועברו פרוייקטים לנהל ימשיך Version Cue .סופיות גרסאות של ארכיון ליצור או, פלט להפקת האחרונים הקבצים של חבילה ליצור, אחר למחשב

.מחשבים

האחרונות הגרסאות שרק כך (אותו לייצא או) יעברו הקודמות הגרסאות כל שגם כך (אותו לגבות אם תחילה החלט, פרוייקט להעביר ברצונך אם  :הערה
.)יעברו הפרוייקט קובצי של

.'ייצוא 'הלחצן על ולחץ, לייצא שברצונך בפרוייקט בחר. Version Cue Server Administration -ב' פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ1

.הפרויקט לייצוא פרוטוקול בחר', פרוייקט ייצוא 'במסך2

:הבאות מהפעולות אחת בצע3

.הפרוייקט את אליה לייצא שברצונך התיקייה את ציין, 2 בצעד' לתיקייה פרוייקט ייצוא 'בחרת אם•

',WebDAV שרת 'או' שרת כתובת 'בתיבה השרת כתובת את ציין, 2 בצעד' WebDAV לשרת פרוייקט ייצוא 'או' FTP לשרת פרוייקט ייצוא 'בחרת אם•
'.Proxy -ב השתמש 'בחר, לשרת להתחבר כדי proxy בשרת להשתמש כדי). הצורך במקרה (וסיסמה משתמש שם והזן', ספרייה 'בתיבה תיקייה ציין
אתה אם רק אפשרות זוהי'. (פסיבי במצב השתמש 'באפשרות בחר, 21 שאינה יציאה ציינת אם או, firewall באמצעות FTP לשרת מתחבר אתה אם

).FTP לשרת הפרוייקט את מייצא

.'ייצוא 'הלחצן על לחץ4

פרוייקטים ושחזור גיבוי

של הגרסאות כל כולל, Version Cue בפרוייקט המידע לכל גיבויים יוצר Version Cue ,Version Cue Server Administration פרוייקט גיבוי בשעת
פרוייקט של הגרסאות כל על שמירה כדי תוך, אחר לשרת אחד Version Cue משרת פרוייקט להעביר כדי פרוייקט בגיבוי השתמש. בפרוייקט הקבצים כל
.המקורי Version Cue פרוייקט את מחליפים אינם ששוחזרו פרוייקט גיבויי. מסוים בתאריך Version Cue פרוייקט המייצג גיבוי לשחזר ניתן. זה

.קיימת בתצורה להשתמש או חדשה בתצורה פרוייקט לגבות ניתן. Version Cue של הפרוייקט בהעדפות לפרוייקטים גיבוי תצורת אישית להתאים ניתן
.לפרוייקט חוזר גיבוי לתזמן יכולת כוללת גיבוי תצורת

Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Backups בתיקייה מאוחסנים פרוייקט גיבויי, מחדל כברירת
)Windows (או Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Backups) Mac OS.(

גם ראה

לפרוייקט גיבויים של המיקום שינוי

BRIDGE / VERSION CUE67
למשתמש מדריך



Version Cue פרוייקט גיבוי

.Version Cue Server Administration -ב' פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ1

.'גיבוי 'על ולחץ פרוייקט שם על לחץ2

.חדש שם הקלד או הגיבוי שם את קבל', גיבוי שם 'בתיבה3

של נתונים-מטא, 'הקבצים גרסאות כל לגיבוי' בפרוייקט קבצים גרסאות, 'קבצים לגיבוי) תמיד נבחר' (פרוייקט תוכן: לגיבוי פרוייקט רכיבי בחר4
והרשאות משתמשים על מידע לגיבוי' משתמש/משתמשים הקצאות'ו, Adobe Creative Suite ברכיבי שהוזן מוטמע מידע לגיבוי' פרוייקט

.שלהם הפרוייקט

.'גיבוי 'על לחץ5

Version Cue פרוייקט של גיבוי עותק שחזור

.Version Cue Server Administration -ב' פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ1

.'פרוייקט גיבויי 'על לחץ2

.לשחזר שברצונך הגיבוי על לחץ3

.Version Cue בשרת אחרים פרוייקטים של מזה שונה שם הקלד', חדש פרוייקט שם 'בתיבה4

:'שחזר 'הלחצן על ולחץ הבאים מהצעדים אחד בצע5

.'משתמשים שחזר 'בחר, לפרוייקט שהוקצו משתמשים רשימת לשמור כדי•

.'משתמשים הקצאות שחזר 'בחר, שהוקצה משתמש לכל הגישה הרשאות אותן את לשמור כדי•

.'הערות 'בתיבה אותן הקלידו, הערות להוספת•

חדשה גיבוי תצורת יצירת

.הפרוייקט של המחדל ברירת לתצורת הופכת היא, תצורה כשיוצרים

.Version Cue Server Administration -ב' פרוייקטים 'הכרטיסייה על לחץ1

.חדשה גיבוי תצורת לו ליצור שברצונך הפרוייקט על לחץ2

.'חדש 'על ולחץ' גיבוי תצורות 'על לחץ3

.'גיבוי שם 'בתיבה הגיבוי לתצורת שם הקלד4

גרסאות כל לגיבוי' בפרוייקט קבצים גרסאות, 'קבצים לגיבוי) תמיד נבחר' (פרוייקט תוכן': 'כלול 'האפשרויות ברשימת לגיבוי בפריטים בחר5
על מידע לגיבוי' משתמש/משתמשים הקצאות'ו, Adobe Creative Suite ברכיבי שהוזן מוטבע מידע לגיבוי' פרוייקט של נתונים-מטא, 'הקבצים

.שלהם הפרוייקט והרשאות משתמשים

.'הערות 'בתיבה הגיבוי לקובץ הערות הוסף) אופציונלי(6

.)הפרוייקט של ידני גיבוי לבצע ברצונך אם' תחזור אל 'בחר (אוטומטי גיבוי לבצע ברצונך אם' חזור 'מתפריט אפשרות בחר', תזמון 'על לחץ7

.'שמור 'הלחצן על לחץ8

Version Cue Server Administration -ב מתקדמות משימות

-ב' מתקדם 'בכרטיסייה SSL והפעלת proxy שרתי ציון, השרת גיבוי כגון, Version Cue Server Administration -ב מתקדמות משימות בצע
Version Cue Server Administration.

גם ראה

הנתונים תיקיית מיקום שינוי

Version Cue שרת שם את שנה

.'העדפות 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1
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.'שרת שם 'בתיבה שם הקלד2

FTP ושרת HTTP שרת הגדרת

.'העדפות 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1

.פרוייקטים אליו מייצאים או FTP משרת פרוייקטים המייבאים למשתמשים המחדל ברירת של FTP מסוג Proxy שרת מציין2

.פרוייקטים אליו מייצאים או WebDAV משרת פרוייקטים המייבאים למשתמשים המחדל ברירת של HTTP מסוג Proxy שרת מציין3

SSL הפעלת

Creative של לרכיב או Adobe Bridge לבין השרת בין מאובטחת תקשורת מאפשרת Version Cue לשרת) SSL) Secure Sockets Layer הפעלת
Suite בו שהופעל Version Cue .כשמפעילים SSL ,שרת Version Cue מאובטח חיבור דרך נתונים שולח.

.'אבטחה העדפות 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1

'.SSL -ב השתמש 'בחר, SSL להפעלת•

.'שהותקן נוכחי SSL אישור הצג 'על לחץ, קיים SSL אישור לתצוגת•

.'ייבוא 'על ולחץ הרצוי באישור בחר', אישית מותאם SSL אישור ייבוא 'על לחץ, אישית מותאם SSL אישור לטעינת•

.'שמור 'הלחצן על לחץ2

Version Cue בשרת בפרוייקט קבצים נעילת הסרת

מערכת מנהל של גישה הרשאות עם משתמש. זה במצב המסומנים קבצים של) Acrobat( 'בשימוש 'או' מאחסון הוצא 'מצב להסרת מקבצים נעילות הסר
.קבצים נעילת להסיר יכול מסוים לפרוייקט מנהל של הרשאות או

.')'תחזוקה 'באזור (נעילות אפס 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1

.'פרוייקט שם 'מתפריט פרוייקט בחר•

.'משתמש שם 'מתפריט משתמש בחר•

.שצוינו מהקבצים הנעילה את להסיר כדי' נעילות אפס 'על לחץ2

בפרוייקט קובץ גרסאות הסרת

יוצר זה נתונים מסד. Version Cue שרת של הנתונים במסד תאוחסן היא, לאחסון גרסה שתכניס פעם בכל. הביצועים לשיפור קובץ גרסאות מחק
שרת בביצועי לפגוע ועלולה בדיסק מקום גוזלת ארוכה היסטוריה. הקובץ של קודם מצב לכל במהירות לחזור המאפשרת קובץ גרסאות היסטוריית

Version Cue.

.'ישנות גרסאות הסר 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1

.'פרוייקט שם 'מתפריט פרוייקט בחר2

.ושנה יום, חודש בחר מכן ולאחר', לפני הגרסאות כל את מחק 'באפשרות בחר, גרסאות למחיקת3

הרצוי המספר את הקלד מכן ולאחר' לשמירה גרסאות מספר 'בחר', מחק 'הלחצן על הלחיצה לאחר בשרת שיישארו גרסאות של המרבי המספר לציון4
.בתיבה

.'מחק 'על לחץ5

Version Cue שרת גיבוי

.למחשב ממחשב שלם שרת להעביר כדי Version Cue שרת כל את לגבות ניתן

Version של וגרסאות קבצים, פרוייקטים כולל, בשרת הנוכחיים הנתונים כל את יחליף הגיבוי, Version Cue שרת של גיבוי עותק תשחזר אם  :חשובה הערה
Cue.

.Version Cue היישום שבתיקיית Backups המחדל ברירת בתיקיית נשמרים גיבוי קובצי מספר

'.Version Cue נתוני גיבוי 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1

.'הערות 'בתיבה אותן הקלד, בשרת לגיבוי הקשורות הערות להוסיף כדי2
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.השרת של הגיבויים ברשימת לצפות כדי' אשר 'על לחץ, הגיבוי בסיום'. שמור 'הלחצן על לחץ3

פרוייקטים שחזור

Version Cue Server ,הגיבוי את משחזר כשאתה. הגיבוי את תחילה לשחזר יש, קודמות בגרסאות Version Cue בשרת הפרוייקטים כל את לשחזר כדי
Administration נסגר.

.'גיבויים ניהול 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1

מציין המשימות בשורת Version Cue שסמל לב שים. (הדפדפן את סגור. נסגר Version Cue שרת'. שחזר 'על ולחץ לשחזר שברצונך הגיבוי על לחץ2
).מופעל אינו שהוא

.Version Cue שרת את הפעל3

.Version Cue Server Administration -ל היכנס4

Version Cue שרת אתחול

.'שרת אתחול 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1

.'אתחול 'על לחץ2

'.Version Cue העדפות'ב Version Cue שרת את לאתחל גם ניתן

Version Cue שרת של יומן ובקובצי תוכנה תוספי בפרטי צפייה

Version -ב URL WebDAV וכתובת) DNS או IP כתובת (Version Cue של URL כתובת, נתונים מסד גרסת, Java גרסת, השם, הגרסה את להציג ניתן
Cue Server Administration.

Logs בתיקייה נשמרים יומן קובצי. שתציין הפירוט לרמת בהתאם השרת פעולות כל אחר העוקב, Version Cue של יומן קובץ ולנהל להציג גם ניתן
.Version Cue היישום שבתיקיית

vב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ- Version Cue Server Administration ,הבאים מהצעדים אחד ובצע:

.'שרת נתוני 'על לחץ, Version Cue שרת בפרטי לצפות כדי•

.'שרת יומן 'על לחץ, Version Cue שרת של יומן בקובץ לצפות כדי•

לחץ. דחוס בקובץ שמירתו בעזרת היומן גודל את הקטן או, המרבי היומן גודל את ציין), מידע או אזהרה, שגיאה (היומן של הפירוט רמת לציון•
.אלה אפשרויות וקבע' העדפות 'על

Version Cue של ייצוא או ייבוא דוח תצוגת

.'דוחות 'על ולחץ, Version Cue Server Administration -ב' מתקדם 'הכרטיסייה על לחץ1

.'דוחות 'מתפריט הרצוי הדוח בסוג בחר2

Version בשרת הפרוייקטים מכל זמינים בדוחות לצפות כדי'. לפי סינון 'מתפריט הפרוייקט בשם בחר, יחיד מפרוייקט הזמינים בדוחות לצפות כדי3
Cue ,הכל 'בחר'.

.הדוח לתצוגת' פרוייקט שם 'בעמודה הפרוייקט שם על לחץ4

.'הדפסה 'על לחץ, הדוח של עותק להדפסת5

.'דוחות רשימת 'על לחץ, הדוחות לרשימת לחזרה6

.'מחק 'על ולחץ הדוחות ברשימת בו בחר, דוח למחוק כדי
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Version Cue -ב PDF סקירות

Version Cue -ב PDF סקירות אודות

.Version Cue בשרת הנמצאים PDF מסמכי של אינטרנט-מבוססות סקירות ולנהל להתקין ניתן Version Cue Server Administration בעזרת

להמירם מבלי' PDF תאימות הפעל 'האפשרות עם שנשמרו) Adobe Illustrator) AI של לקבצים Version Cue -ב PDF סקירות לנהל ניתן
.Version Cue -ב PDF סקירת כשמתחילים המסמכים ברשימת PDF קובצי עם מופיעים הקבצים כל. PDF -ל תחילה

כרשימה או המקורי המסמך של בהקשר ההערות כל את להציג ניתן, הסקירה בסיום. Version Cue לשרת הערותיהם את יעלו הסוקרים, הסקירה במהלך
.Version Cue Server Administration -ב

כניסה להם המאפשרים, Version Cue -ב והרשאות משתמש שם בעלי להיות חייבים הסוקרים, Version Cue -ב PDF בסקירת להשתמש כדי•
.הסקירה את המארח Version Cue לשרת

הערות הוספת על נוסף למידע. יותר מתקדמת גרסה או Acrobat 7.0 Professional -ב להשתמש הסוקרים על, הערות ולהוספת PDF קובץ לתצוגת•
.Acrobat של בעזרה עיין, Acrobat -ב

Version Cue -ב PDF סקירת התחלת

-ל מתאימות גישה הרשאות לך שיש בתנאי, Version Cue בשרת הנמצא PDF מסמך כל של גרסה לכל Version Cue -ב PDF סקירת להתחיל תוכל
Version Cue Server Administration .מסמך של אחת גרסה רק לפתוח ניתן PDF נתון ברגע לסקירה.

שיש המציינת הודעה לקבל יכולים סוקרים. בסקירה להשתתף ממשתמשים למנוע יכולות Adobe Acrobat 9 -ב המשופרות האבטחה תכונות  :הערה
משופרת אבטחה הפעל 'ההעדפה את לבטל הסוקרים את הנחה, כזה במקרה'. אשר 'על הלחיצה לאחר זמינים אינם ההערות וכלי, JavaScript להפעיל

.מחדש הדפדפן את ולהפעיל, Acrobat -ב)' מתקדם(

.)Version Cue Server Administration -ל כניסה ראה להנחיות. (Version Cue Server Administration -ל היכנס1

.העמוד בראש' Version Cue CS4 -ב PDF סקירת 'הקישור על לחץ2

.'סקירה התחל 'על לחץ, Version Cue CS4 -ב PDF סקירת של הראשי בעמוד3

.'סקירה מצב 'מתפריט' התחיל לא 'ובחר', מסמכים 'הכרטיסייה על לחץ4

.'פרוייקט 'מתפריט הפרוייקט בשם בחר, מסוים לפרוייקט הקבצים רשמת לצמצום. ברשימה מופיעים בתוקף AI -ו PDF קובצי

.לסקור שברצונך PDF מסמך שם על לחץ, המסמכים ברשימת5

.'סקירה התחל 'על ולחץ, לסקירה הרצויה בגרסה בחר6

.סקירה פרטי הזן', סקירה התחל 'בדף7

.'יום'ו' חודש', 'שנה 'מתפריט הסיום בתאריך בחר מכן ולאחר', לסקירה אחרון מועד 'בחר, לסקירה סיום תאריך לקבוע כדי•

בהערות רק לצפות לסוקרים לאפשר ברצונך אם' פרטי 'בחר'. סקירה מצב'ב' פתוח 'בחר, הסוקרים כל של בהערות לצפות אחרים לסוקרים לאפשר כדי•
.כתבו עצמם שהם

.'תיאור 'בתיבה לסקירה תיאור הקלד•

כל של הסימון את לבטל או לסמן כדי' סוקרים 'העמודה תווית שליד הסימון תיבת על לחצו'. (סוקרים 'באזור הסוקרים בשמות בחר, סוקרים להוספת•
.)הסוקרים

גישת לספק יש כן כמו. מראש משתמש שם לו להגדיר יש, Version Cue -ב משתמש שם לו ואין שלכם העבודה לקבוצת שייך אינו סוקר אם  :הערה
.חיצוניים לסוקרים – firewall דרך לרוב – רשת

.'הבא 'על לחץ8

נמעני 'באזור. כרצונך עצמה ההודעה ואת ההודעה נושא את שנה מכן ולאחר', ל"בדוא הזמנה שלח 'באפשרות בחר, ל"בדוא לסוקרים הזמנה לשלוח כדי9
.ל"בדוא להזמין שברצונך בסוקרים בחר', ל"דוא

.'סקירה התחל 'על לחץ10

למסמך ישיר קישור תכלול ההודעה. לסוקרים הממוענת הודעה ותציג שלך הדואר תוכנת את יפעיל Version Cue ,ל"בדוא סוקרים להזמין תבחר אם11
.אותה ושלחו הסקירה הודעת תוכן את אשרו. שנסקר
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PDF סקירות ניהול

את למחוק או, סקירה מחדש להתחיל או להפסיק, סקירה הגדרות לערוך, הערות למחוק או בה לצפות, אותה לפתוח ניתן, PDF סקירת איתור לאחר
.Version Cue משרת הסקירה

PDF סקירות איתור

.)Version Cue Server Administration -ל כניסה ראה להנחיות. (Version Cue Server Administration -ל היכנס1

.העמוד בראש' Version Cue CS4 -ב PDF סקירת 'הקישור על לחץ2

:הבאות מהפעולות אחת בצע3

.'הבית עמוד 'בכרטיסייה' פעילות סקירות 'על לחץ, הפעילות הסקירות בכל לצפות ברצונך אם או, לסקירה המיועד PDF מסמך שם מהו יודע אינך אם•

סקירות 'על לחץ, שהסתיימו הסקירות בכל לצפות ברצונך אם או, הסתיימה שלו שהסקירה PDF מסמך שם מהו יודע אינך אם•
.'הבית עמוד 'בכרטיסייה' שהסתיימו

תנאי בחר מכן ולאחר', בית 'בכרטיסייה' מסמכים חפש 'על לחץ, הסתיימה שלו שהסקירה מסמך או בסקירה הנמצא PDF מסמך לחפש ברצונך אם•
על לחץ'. מסמך שם 'בשדה ממנו חלק או השם את הזן, שמו לפי PDF מסמך לחפש כדי'. ברשימה פריטים'ו' סקירה מצב', 'פרוייקט שם 'מתפריט

.'חיפוש 'הלחצן

שהסתיימה סקירה או פעילה PDF סקירת פתיחת

.הסקירה את אתר1

.'מסמך היסטוריית 'מהרשימה גרסה על לחץ מכן ולאחר, המסמכים ברשימת PDF מסמך שם על לחץ2

PDF סקירת הפסקת

.הסקירה את אתר1

.המסמכים ברשימת PDF מסמך שם על לחץ2

.'הפסק 'על לחץ מכן לאחר'. סקירה הפסק 'על ולחץ הפעילה בסקירה בחר', מסמך היסטוריית 'ברשימה3

.'מסמכים היסטוריית 'ברשימת' סקירה התחל 'על לחץ, שהסתיימה סקירה מחדש להתחיל כדי

מחדש תתחיל לא זו פעולה, זאת עם. סקירה של, מחדש להתחלה ולא, להתחלה המתייחסים מסכים סדרת תוצג', סקירה התחל 'על שתלחץ לאחר  :הערה
.הקיים המסמך על הסקירה את

PDF סקירת מחיקת

עצמו הקובץ את לתמיד תמחק אם גם נמחקות PDF לקובץ סקירה הערות, זאת עם. לתמיד הסקירה הערות את מסיר Version Cue ,סקירה כשמוחקים
.יימחקו זו לגרסה הסקירה הערות גם, מהשרת PDF קובץ של גרסה רק תמחק אם. Version Cue משרת

.הסקירה את אתר1

.המסמכים ברשימת PDF מסמך שם על לחץ2

.'סקירה מחק 'על ולחץ גרסה בחר', מסמכים היסטוריית 'ברשימה3

.'מחק 'על לחץ, הסקירה את למחוק ברצונך אם כשתישאל4

סקירה הגדרות עריכת

.הסקירה את אתר1

.המסמכים ברשימת PDF מסמך שם על לחץ2

.'סקירה הגדרות ערוך 'על לחץ מכן ולאחר', מסמכים היסטוריית 'מהרשימה הגרסאות אחת בחר3

.'יום'ו' חודש', 'שנה 'מתפריט הסיום בתאריך בחר מכן ולאחר', לסקירה אחרון מועד 'בחר, לסקירה סיום תאריך לשנות או לקבוע כדי•

בהערות רק לצפות לסוקרים לאפשר ברצונך אם' פרטי 'בחר'. סקירה מצב'ב' פתוח 'בחר, הסוקרים כל של בהערות לצפות אחרים לסוקרים לאפשר כדי•
.כתבו עצמם שהם

.'תיאור 'בתיבה המידע את הקלד, הסקירה של תיאור לערוך או להוסיף ברצונך אם•
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את לבטל או לבחור כדי' סוקרים 'העמודה כותרת שליד התיבה את סמן' (סוקרים 'באזור שמותיהם את בטל או בחר, סוקרים להסיר או להוסיף כדי•
.)הסוקרים בכל הבחירה

.'הבא 'על לחץ4

נמעני 'באזור. כרצונך עצמה ההודעה ואת ההודעה נושא את שנה מכן ולאחר', ל"בדוא הזמנה שלח 'באפשרות בחר, ל"בדוא לסוקרים הזמנה לשלוח כדי5
.ל"בדוא להזמין שברצונך בסוקרים בחר', ל"דוא

ההודעה. לסוקרים הממוענת הודעה ותציג שלך הדואר תוכנת את יפעיל Version Cue ,ל"בדוא סוקרים להזמין תבחר אם'. סקירה שמור 'על לחץ6
.אותה ושלחו הסקירה הודעת תוכן את אשרו. שנסקר למסמך ישיר קישור תכלול

המסמכים רשימת של תצוגה אפשרויות קביעת

.'פרוייקט 'מתפריט זה בפרוייקט בחר, מסוים בפרוייקט PDF מסמכי רק להציג כדי•

קבצים להציג כדי' פריטים רשימת 'לתפריט מימין בחצים השתמש' (פריטים רשימת 'מתפריט אפשרות בחר, המוצגים המסמכים מספר את להגביל כדי•
.)נוספים

בכל לצפות כדי). (Mac OS (Return או) Enter) Windows והקש' מסמך שם 'בשדה מסמך משם חלק הזן, מסמך שם לפי הרשימה את להגביל כדי•
).Return או Enter והקש' מסמך שם 'בשדה הטקסט את מחק, נוספת פעם הקבצים

.)הסדר את להפוך כדי הכותרת על שנית לחץ. (העמודה כותרת על לחץ, בעמודה הפריטים לפי הרשימה את למיין כדי•

PDF בסקירת הערות של מחיקה או תצוגה

עמוד ובאיזה, נוצרה הודעה סוג איזה, נוצרה היא שבו והמועד ההערה את שיצר המשתמש על מידע, עצמה ההערה לטקסט בנוסף, כוללות סקירה הערות
.Acrobat של ההערות מכלי אחד בכל להשתמש ניתן Version Cue -ב PDF בסקירת. ההערה מופיעה במסמך

Version Cue בשרת הסקירה הערות את שומר Version Cue .ב בהערות לצפות ניתן- Version Cue Server Administration במסמך ישירות או
PDF .מ הסקירה מסמך פתיחת באמצעות או לסקירה בהזמנה הקישור בעזרת למסמך לגשת יש, במסמך ישירות הסקירה הערות בכל לצפות כדי- Version

Cue Server Administration) .ב' פתח 'שיח-הדו מתיבת הסקירה מסמך את תפתח אם- Acrobat ב או- Adobe Bridge ,יהיו לא הסקירה הערות
.)גלויות

.Acrobat של בעזרה" הערות "המילה את חפש, Acrobat של ההערות כלי על נוסף למידע

.הסקירה את אתר1

.המסמכים ברשימת PDF מסמך על לחץ2

:הבאות מהפעולות אחת בצע3

.הגרסה שם על לחץ, PDF במסמך ישירות הסקירה הערות בכל לצפות כדי•

.'הערות הצג 'על ולחץ' מסמכים היסטוריית 'מהרשימה בגרסה בחר, Version Cue Server Administration -ב סקירה בהערות לצפות כדי•

.Acrobat -ב' פתח 'על לחץ מכן ולאחר הערה בחר, PDF מסמך של בהקשר מההערות אחת כל להציג כדי

את סמן, ההערות כל את לבחור כדי'. (הערות מחק 'על ולחץ הערה בחר, Version Cue Server Administration -ב סקירה הערות למחוק כדי•
.)'עמוד 'העמודה כותרת שליד התיבה

גם ראה

PDF סקירות ניהול

Version Cue -ב בעיות פתרון

Version Cue CS4 לשרת להתחבר ניתן לא
:הבאות מהפעולות אחת לבצע נסה

.כהלכה פועל לרשת שהחיבור ודא•
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.proxy שרת או firewall הפעלת זמנית בטל•

.)מפרוייקטים התנתקות ראה (השרת את מחדש הפעל•

Version Cue Server -ב' מתקדם 'מהכרטיסייה היומן לקובץ לגשת ניתן. לבעיה הסיבה בו תצוין כי שייתכן, השרת של היומן בקובץ עיין•
Administration) ב מתקדמות משימות ראה- Version Cue Server administration.(

:הבאים במקומות הממוקמים) VersionCue יומן (הנתונים מסד של היומן קובצי את מחק•

Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\Logs

Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Logs

Adobe Bridge -ב Version Cue תכונות את לראות ניתן לא

אפשרויות נבחרו שלא להניח סביר, המפקח חלונית של' כלים 'בתפריט Version Cue של הפקודות את תראה ולא Adobe Bridge את תפעיל אם
.Version Cue בהעדפות

).Adobe Drive בעזרת לשרתים התחברות ראה. (Version Cue לשרת להתחבר כדי Adobe Drive -ב השתמש1

.Adobe Bridge את הפעל2

.'אתחול סקריפטי 'ובחר), Mac OS( 'העדפות > 'Adobe Bridge CS4 או) Windows( 'העדפות' > 'עריכה 'בחר3

.'אשר 'על ולחץ, Adobe Version Cue CS4 SDK -ב וגם Adobe Version Cue CS4 -ב גפ בחר4

.Adobe Bridge את מחדש הפעל5

.Version Cue על לחץ6

הושלמו שלא פעולות
אם. Adobe Bridge -ב המוצגים Version Cue נתוני את אוטומטית מעדכנות אינן פחות תכופות לעתים שימוש בהן שנעשה פקודות, מסוימים במקרים

:הבאים מהצעדים אחד בעזרת התצוגה את רענן, שביצעת פעולה של התוצאות את רואה אינך

.אחר פריט בחירת בעזרת Adobe Bridge בחלון המוקד את שנה•

.לרגע אחרת לתיקייה עבור•

נמצא הוא אם Adobe Bridge בחלון יוצגו לא שהעדכונים ייתכן (לחזית Adobe Bridge חלון את העבר או Adobe Bridge של החלון גודל את שנה•
.)אחרים חלונות מאחורי

'.Adobe Bridge -ב רענן' > 'תצוגה 'בחר•

.firewall בעזרת המוגנים בפרוייקטים מוצגים אינם קבצים

Version Cue ב משתמש- HTTP) Hypertext Transfer Protocol (וב- SOAP) Simple Object Access Protocol (שרתי בין תקשורת ליצור כדי
Version Cue רכיבי לבין Adobe Creative Suite .תוכנות, רחוקות לעתים firewall בתקשורת כהלכה לטפל שלא עלולות ישנות SOAP .תראה אם

ייתכן, הבעיה את פותרת proxy שרת של פעולתו ביטול אם. proxy שרת הפעלת את לבטל נסה, Version Cue של בפרוייקטים קבצים לא אך תיקיות
.במחשב firewall תוכנת את לעדכן עליך שיהיה

מאחסון הוצאו כשקבצים Version Cue משרת התנתקות

יהיו לא מאחסון שתוצאי שהקבצים וייתכן, זמנית זמינה תהיה לא הפרוייקט תיקיית, מהשרת ותתנתק' מאחסון הוצאתי אני 'במצב פרוייקט קובצי יש אם
.אחר משתמש ידי-על מאחסון יוצאו או מעודכנים

עד הקבצים על לעבוד המשך, תחילה: להמשך דרכים שתי יש, זמין אינו Version Cue ששרת משום הקובץ של גרסה לאחסון להכניס תוכל לא אם
,המקומי במחשב הקבצים את שמור, שנית. לאחסון גרסה להכניס תוכל, זאת עושה כשאתה. לשרת שוב להתחבר כדי Adobe Drive -ב להשתמש שתוכל
.אחר משתמש של עבודה לדרוס שלא לב שים אך, המקומי במחשב ששמרת הקבצים את לאחסון והכנס, זמין יהיה כשהוא Version Cue לשרת התחבר

Adobe Bridge -ב InDesign קובצי של ממוזערות תמונות לראות ניתן לא

טיפול 'בהעדפות' במסמכים מקדימה תצוגה תמונות תמיד שמור 'בחר, Adobe Bridge -ב InDesign קובצי של ממוזערות תמונות רואה אינך אם
.InDesign -ב' בשם שמור 'שיח-הדו בתיבת או' בקובץ

Windows

Mac OS
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נשכחה Version Cue system administrator סיסמת

דרך אין. מערכת מנהל של וסיסמה משתמש שם ולהגדיר, Version Cue את מחדש ולהתקין להסיר עליך יהיה, המערכת מנהל סיסמת את שכחת אם
.Version Cue בפרוייקט והנתונים הקבצים כל את לאבד מבלי Version Cue את להסיר קלה

להגיב מפסיק או לאט עובד Version Cue שרת
:הבאות מהפעולות אחת לבצע נסה

).Version Cue לשרת העדפות קביעת ראה (Version Cue -ל שהוקצה RAM זיכרון נפח את הגדל•

.הקבצים לאחסון מקום מספיק הכולל לכונן מגבה שאתה ודא, פרוייקט קובצי גיבוי במהלך להגיב מפסיק Version Cue אם•

Version Cue CS4 בשרת Version Cue של פרוייקט לראות ניתן לא
:הבאות מהפעולות אחת לבצע נסה

.אליו לגשת תוכל לא, כפרטי הפרוייקט את לשמור בחר הפרוייקט יוצר אם. שיתופי הוא אליו להתחבר מנסה שאתה שהפרוייקט ודא•

).Version Cue לשרת העדפות קביעת ראה (אחרים למשתמשים כגלוי מוגדר הפרוייקט את המארח Version Cue ששרת ודא•

.בפרוייקט לצפייה הנכונות ההרשאות ברשותך שיש ודא•

.מחדש והתחבר מהשרת התנתק, לאחרונה נוצר הפרוייקט אם•
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Adobe Bridge -ב מקשים קיצורי: 4 פרק

מקשים קיצורי

מקשים קיצורי אודות

הם אם, בתפריט הפקודה לשם מימין מופיעים מקשים קיצורי. בתפריט להשתמש מבלי במהירות פקודות ולהפעיל כלים לבחור מאפשרים מקשים קיצורי
.זמינים

לבחירה, לכלי רלוונטיות פקודות מציגים הקשר תלויי תפריטים. הקשר-תלויי תפריטים בעזרת רבות לפקודות לגשת נתן, המקשים בקיצורי לשימוש בנוסף
.אזור על) Mac OS( ולחצו Control הקישו או) Windows( ימנית לחיצה לחצו, הקשר-תלוי תפריט להצגת. הפעילים לחלונית או

Adobe Bridge -ב לעבודה מקשים

הכלים של בעצות או בתפריט בפקודות מוצגים שאינם המקשים קיצורי את רק כוללת הטבלה. המקשים קיצורי של מלאה רשימה אינה הבאה הרשימה
.השונים

WindowsMac OSתוצאה

Ctrl+YCommand+Yתצוגות בין מעבר

Ctrl+Shift+YCommand+Shift+Yקודמת לתצוגה מעבר

טאב מקשטאב מקשחלוניות של הסתרה/הצגה

+’Ctrl’+Commandאחד כוכב של דירוג שיוך

)+( פלוס סימן+Command)+( פלוס סימן+Ctrlממוזערת תמונה הגדלת

)-( מינוס סימן+Command)-( מינוס סימן+Ctrlממוזערת תמונה הקטנת

)+( פלוס סימן+Command+Shift)+( פלוס סימן+Ctrl+Shiftבצעדים ממוזערת תמונה הגדלת

)-( מינוס סימן+Command+Shift)-( מינוס סימן+Ctrl+Shiftבצעדים ממוזערת תמונה הקטנת

או' תיקיות 'בחלונית (למעלה תיקייה הזזת
)בשורה

למעלה חץלמעלה חץ

או' תיקיות 'בחלונית (למטה תיקייה הזזת
)בשורה

למטה חץלמטה חץ

למעלה חץ+Commandלמעלה חץ+Ctrl)'תיקיות 'בחלונית (אחת רמה של עלייה

שמאלה חץשמאלה חץאחד פריט של שמאלה הזזה

ימינה חץימינה חץאחד פריט של ימינה הזזה

HomeHomeהראשון לפריט מעבר

EndEndהאחרון לפריט מעבר

הקשת כדי תוך הרצויים הפריטים על לחיצהלחיצה כדי תוך Ctrl)בסמיכות לא (לבחירה הוספה
Command

F5F5'תוכן 'חלוניות רענון

או למעלה חץ, שמאלה חץ, ימינה חץ + Shiftלבחירה פריט הוספת
למטה חץ

Shift + או למעלה חץ, שמאלה חץ, ימינה חץ
למטה חץ
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WindowsMac OSתוצאה

F1F1עזרה הצגת

שנבחר קובץ שם עם (הבא שם שינוי
)'תוכן 'בחלונית

טאב מקשטאב מקש

שנבחר קובץ שם עם (הקודם שם שינוי
)'תוכן 'בחלונית

Shift+TabShift+Tab

או כוכבים 1-5 של דירוג עם פריטים תצוגת
.'מסנן 'בחלונית יותר

Ctrl+Alt+1 5 עדCommand+Option+1 5 עד

שנבחר כוכבים דירוג עם פריטים תצוגת
'מסנן 'בחלונית

Ctrl+Alt+Shift+1 5 עדCommand+Option+Shift+1 5 עד

9 עד 9Command+Option+6 עד Ctrl+Alt+6'מסנן 'בחלונית 1-4 תוויות עם פריטים תצוגת

גבוה דירוג או שנבחר דירוג עם פריטים תצוגת
'מסנן 'בחלונית יותר

Shift ולחיצהShift ולחיצה

Ctrl+Alt+ACommand+Option+Aמסננים ניקוי

ולחיצה Optionולחיצה Alt'מסנן 'בחלונית היפוך בחירת

תצוגה 'בחלונית מגדלת זכוכית הכלי הצגת
'מקדימה תצוגה 'במצב או' מקדימה

הלחצן על לחצוהלחצן על לחצו

גררו או לחצוגררו או לחצומגדלת זכוכית הכלי הזזת

תצוגה 'בחלונית נוספות מגדלת זכוכיות מציג
)מרובים פריטים בחירת' (מקדימה

הלחצן על לחצוהלחצן על לחצו

Command הקישו או Command הקישווגררו Ctrl הקישו או Ctrl הקישומרובים מגדלת זכוכית כלי של זמנית-בו הזזה
וגררו

++מגדלת זכוכית הכלי באמצעות התקרבות

--מגדלת זכוכית הכלי באמצעות התרחקות

מגדלת זכוכית הכלי באמצעות התקרבות
)מרובים פריטים בחירת(

Ctrl+פלוס סימן )+(Command+פלוס סימן )+(

מגדלת זכוכית הכלי באמצעות התרחקות
)מרובים פריטים בחירת(

Ctrl+מינוס סימן )-(Command+מינוס סימן )-(

ולחיצה Optionולחיצה Altבאוסף הפריטים כל בחירת

וכל נוכחיות מפתח מילות של הסרה או החלה
מילות 'בחלונית מפתח מילות של האבות
.'מפתח

Shift ולחיצהShift ולחיצה

הנוכחית המפתח מילת של כפויה הסרה
'מפתח מילות 'בחלונית

Alt ולחיצהOption ולחיצה

ימינה חץ+Commandימינה חץ+Ctrl'מפתח מילות 'בחלונית המשולש פתיחת

שמאלה חץ+Commandשמאלה חץ+Ctrl'מפתח מילות 'בחלונית המשולש סגירת
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B

Bridge Bridge Home 1

Bridge .ראה Adobe Bridge

Bridge .ראו Adobe Bridge

E

Exchange 2

Extensible Metadata Platform) XMP(
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F
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I

Illustrator .ראה Adobe Illustrator

InDesign .ראה Adobe InDesign
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P
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SSL ,ב הפעלה- Version Cue 69

V
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X
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30

XMP Software Development Kit 30

א

Version -ב משתמשים הקצאת אבטחה
Cue 63

Bridge 16 -ב, אוספים

ב

Bridge 20 -ב, אוספים בדיקה

ג
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Version Cue 67 של פרוייקטים גיבוי
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2 ניסוי גרסאות
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72 ,73
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6 יישום סרגל

6 נתיב סרגל

ע
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עריכה

Version -ב PDF סקירות, סקירה הגדרות
Cue 72

51 פרוייקט מאפייני

פ

onion skin 20 פעולות

בודדות פקודות של שמות גם ראו פקודות

Bridge 27 -ב, כלים פקודות

Adobe של פרוייקטים ראה. פרוייקטים
Version Cue

Adobe Version Cue של פרוייקטים

53 ל קבצים הוספת

45 קודמות מגרסאות הסבה

54 מ התנתקות

66 ,51 מאפיינים עריכת

52 שיתוף

Bridge 15 -ב, קבצים פתיחה
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,InDesign -ו Illustrator של הצגה צבעים
Bridge 33 -ב

Bridge 33 -ב הצגה, Illustrator של צבעים

ק

Version Cue -ב יצירה, משתמשים קבוצות
Server Administration. 63

Bridge -ב, קבצים

15 ,14 וניווט איתור
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20 אוספים יצירת
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Adobe Version Cue קובצי
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Bridge-ב, עם עבודה Camera Raw קובצי
26

Bridge 26 -ב, מקדימה תצוגה וידאו קובצי
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73
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