
 

 

 

 ) שעות אקדמיות 65(    ראילוסטרייטו תוכנת 

החל , קורס אילוסטיירטור יעניק לכם את כל הידע המקצועי לביצוע עבודות עיצוב שונות ומגוונות

 שלטים ופוסטרים ועד לעיצוב אלמנטים בתלת מימד, כרזות, דרך עיצוב ניירת משרדית, מעיצוב לוגו

,את כל תהליך העבודה הגרפי במסגרת קורס אילוסטרייטור תלמדו להכיר  
לימודי אילוסטרייטור מתקיימים לרוב . דרך ביצועו בפועל ועד להבאתו לדפוס, החל מתכנון העיצוב

 ,תוכנת אילוסטרייטור תשלים עבורכם את יכולת העבודה המקצועית. במסגרת לימודי עיצוב גרפי 

.הנדרשת לצרכי השתלבות מקצועית בעולם העיצוב  

 סילבוס                                                  

 1 שיעור
פתיחה ושמירה של ,סביבות עבודה, הכרת ממשק התוכנה: ניהול מסמך .עקרונות הגרפיקה הוקטורית

, קבוצות אובייקטים, פקודות שכפול: פקודות בסיסיות.קווים, צורות גיאומטריות: כלים בסיסיים .מסמך
 .שמירה ויצוא מהירים של קובץ.צביעה מדורגת, חלון ערבוב צבע, צבע דוגמיות: צבע .ארגון אובייקטים

 2שיעור 
 .SHAPE BUILDER -כלי בונה צורה ,  PATHFINDERון חל: שילוב אובייקטים
 .רשת, סרגלים וקווי עזר,  ALIGN חלון :יישור אובייקטים

  3שיעור 
 .DISTORT&TRANSFORMסקירת התפריט , הטיה ועיוות, זווית של אובייקט, שינוי גודל: טרנספורמציה

 
 4שיעור 

 .כלי עיוות  פשוטים
 .שיטות עבודה מיוחדות עם כלי הסכין. סכין, מספריים, מחק: כלי מחיקה

 .הכרות ראשונה עם כלי כתיבה
 .CLIPPING MASK שימוש במסכת

 
 5שיעור 

 .OBJECT/PATH פקודות התפריט
 .LAYERSאפשרויות החלון , עקרונות העבודה עם שכבות :שכבות

 .חלק א -העתקת אובייקט , יצירת מסלולים חופשיים :עבודה עם כלי העט
 

 6שיעור 
תרגול אינטנסיבי של בניית . חלק ב -העתקת אובייקט , יצירת מסלולים חופשיים :עבודה עם כלי העט

 .אובייקט מורכב בעזרת כלי העט ושכבות
 

  7שיעור 
ENVOLOPE עיוותים ועיטופים :MAKE WITH MESH, MAKE WITH ENVELOPE  ,.MAKE WITH TOP 

 BLEND.אפשרויות הכלי והפקודות של : ערבוב אובייקטים



 

 

 8שיעור 
עבודה , יצירת מברשות חדשות ,ספריית מברשות, מחק-עיפרון, עיפרון מחליק, עיפרון :כלי ציור חלק א

 .פרקטית עם מברשת

 
  9שיעור 

 .LIVE PAINT -שיטת צביעה חיה  :כלי ציור  חלק ב
 .עבודה עם סמלים, יצירת סמלים חדשים, ספריית סמלים :סמלים .תרגול שיטת הצביעה

 
  10שיעור 

שיטות , אפשרויות עריכת מלל, קשירת תיבות מלל, יצירת תיבת מלל, יצירת כותרת :עבודה עם טקסט
 .אינטראקציה בין פוטושופ לאילוסטרייטור, יבוא תמונות :עם תמונות עבודה.לכתוב על ובתוך אובייקט

 
  11שיעור 

 APPEARANCEניהול החלון  :חלון ההופעות
 .ספרייה לשמירת רצף של אפקטים ומאפיינים של אובייקט :ספריית סגנונות גרפיים

 .EFFECTסקירת התפריט  :אפקטים ותלת ממד

 
  12שיעור 

  GRADIENT MESH  ריאליסטיים-אובייקטים היפריצירת. 
 .עבודה מתקדמת עם צבע
 .אפשרויות שמירה ויצוא

 
  13שיעור 

חזרה ותרגול על מרבית הדברים שנלמדו במהלך הקורס תוך כדי בניית  :עבודת כיתה - פרויקט מסכם
 .גרפיקה עבור אפליקציה


	קורס אילוסטיירטור יעניק לכם את כל הידע המקצועי לביצוע עבודות עיצוב שונות ומגוונות, החל מעיצוב לוגו, דרך עיצוב ניירת משרדית, כרזות, שלטים ופוסטרים ועד לעיצוב אלמנטים בתלת מימד במסגרת קורס אילוסטרייטור תלמדו להכיר את כל תהליך העבודה הגרפי,
	החל מתכנון העיצוב, דרך ביצועו בפועל ועד להבאתו לדפוס. לימודי אילוסטרייטור מתקיימים לרוב במסגרת לימודי עיצוב גרפי . תוכנת אילוסטרייטור תשלים עבורכם את יכולת העבודה המקצועית, הנדרשת לצרכי השתלבות מקצועית בעולם העיצוב.

