סילבוס קורס אילוסטרייטור Illustrator -
מרצה :אסף רם
אודות הקורס
קורס אילוסטרייטור מקנה ידע מעשי בתוכנת הגרפיקה המובילה של  Adobeוכלים עיצוביים אונליין.
הקורס הכולל לימודים פרקטיים של עקרונות העיצוב לעולם הדיגיטלי .במהלך הקורס הסטודנטים ירכשו
ידע בסיסי בעיצוב לוגואים ,אייקונים ,צורות ואפקטים תלת מימדיים ב.Illustrator-
מטרות הקורס
.1
.2
.3
.4
.5

הכרת מושגי יסוד בעיצוב ממשק
היכרות עם שוק העבודה ובעלי התפקידים
הבנת משמעות סדר העבודה הנכון לעיצוב ממשק
כיצד לעצב ממשק וליצור לו הדמיות
הכרת תוכנות הגרפיקה המובילות

למי מיועד הקורס
למי שמעוניין לרכוש ידע מקיף בגרפיקה ובעיצוב למטרות אישיות או מקצועיות.

דרישות הקורס
 .1אנגלית ברמה טובה
 .2ידע בהפעלת מחשב
 .3זיקה ועניין בעולם הטכני והעיצובי
קניית התוכנות עבור מחשב נייד אישי במקרה הצורך מתבצעת עצמאית ואיננה נכללת במחיר הקורס.
ניתן אישור המעניק הנחת סטודנט בעת הרכישה.
לבוגרי הקורס תוענק תעודה מטעם אקסטרא בהשלמת פרויקט מסכם.
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פירוט תכני הקורס (סילבוס)
 6( Illustratorמפגשים)
מפגש  :1היכרות עם מושגי יסוד ועם התוכנה
היכרות עם התוכנה :חלונות ,סרגלים ,פורמטים לשמירה .חלון הכלים :צורות בסיסיות ,כלי הציור ,כלי
הבחירה ,פקודות לבחירת עצמים .ארגון עצמים :סידור עצמים ,יישור ,פיזור ,עבודה עם סרגלי עבודה ,רשת
עבודה ,איחוד ופיצול עצמים.
מפגש  :2ציור באילוסטרייטור
עבודה עם מסלולים פתוחים ,שימוש בכלי העט ,שימוש בכלי העיפרון ,עריכת מסלולים קיימים ,עבודה עם
מסלולים פתוחים ,חיבור מסלולים וכלי המסלולים הפתוחים .עריכת נקודות וסוגי נקודות ,כלי המברשת,
כלי העיפרון ,סגירת עצמים ,מחיקה ,חיתוך ,פיצול ,צביעה של איזורים סגורים.
מפגש  :3טרנספורמציה וצורות מורכבות
עבודה בשכבות ,שליטה במיקום האובייקטים ,טרנספורמציה ,נעילה ,מצבי תצוגה .כלי המעטפת ,שימוש
בבלנד ,מיזוג צורות ,חיתוכי צורות ,עבודה עם סימבולים.
מפגש  :4סגנון גרפי
צביעת צורות ,יצירת מעברי צבע ,יצירת דוגמאות מילוי ,שינוי צבע לצורות מורכבות ,שמירת סטים של צבע,
ייבוא צבעים ,חלון הקווים ,מברשות .עבודה שקיפויות ושיטות שילוב .עבודה עם אפקטים בתוכנה ,יצירת
אובייקטים תלת מימדיים באמצעות שלושת סוגי האפקטים של תלת מימד ושילוב עבודה עם סימבולים,
שמירת של סגנונות גרפיים.
מפגש  :5טקסט
עיצוב מלל בסיסי ,חלון הפסקאות מול חלון התווים ,שמירה של סגנונות תו וסגנונות פסקה ,שילוב סגנונות
גרפיים עם סגנונות מלל ,העתקת סגנונות מקובץ לקובץ.
מפגש  :6ייבוא תמונות ומסכות
ייבוא תמונות שקופות .תמונות מקושרות מול תמונות מוטמעות ,המרת תמונות לאיורים ,הכרת שני סוגי
מסיכות ועריכתן.
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לו"ז הקורס
מפגש

תאריך

יום

שעות

1

24/05/2021

ב

18:00 - 21:00

2

31/05/2021

ב

18:00 - 21:00

3

07/06/2021

ב

18:00 - 21:00

4

14/06/2021

ב

18:00 - 21:00

5

21/06/2021

ב

18:00 - 21:00

6

28/06/2021

ב

18:00 - 21:00

7

05/07/2021

ב

18:00 - 21:00
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מבנה הקורס

Illustrator

