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   :הקורס מטרת
 ילמדו זה בקורס .החומר העברת בהצלחת ביותר חשוב מרכיב מהווה תקשורתי חומר של וויזואלית הצגה

 ,תמונה עיבוד ,תמונות ביצירת מורכבות מיומנויות וירכשו הממוחשבת הגרפיקה יסודות את הסטודנטים
 באמצעות ווקטורית בגרפיקה יעסוק הקורס .בסיסית ובאנימציה ,חוברות הפקת ,עלונים ,כרזות יצירת
  .ImageReadyו Photoshop באמצעות תמונה ועיבוד bitmap בגרפיקת ,FreeHand תוכנת
 לתרגול שעות 4 עוד יוקצו השבוע במהלך .שעתיים של שבועיות שותבפגי שנתית במסגרת יינתן הקורס
  .מתרגל בנוכחות
 נוכחות חובת אין ) אחוז40(ומבחן )  אחוז30( סיום עבודת ,) אחוז30 (  תרגילים הגשת :הקורס דרישות

   .בתרגילים או בהרצאות
  .במחשב בעבודה שליטה: קדם דרישות
 נלמד נושא בכל מטלות כולל הקורס .אינטנסיבי תרגול ללא ורסהק מיומנויות את לרכוש ניתן לא :הערה

 לא באם עצמם עם ייטיבו לתרגול כלל להגיע באפשרותם שאין סטודנטים .רבות תרגול שעות הדורשות
  .לקורס ירשמו

 :מהלך הקורס
 תיקים ,הכיתה שרת מול עבודה ,המק של ההפעלה מערכת . iMac-ה מחשבי הכרת -המחשב כיתת הכרת. 1

 .pc-ל מק בין הבדלים ,וקבוצתיים אישיים
 ,חלון בחלקי צפייה ,ותפריטים חלונות ,העבודה מרחב מבנה .FH-ב  ניווט  -FreeHand 10 (FH)מבוא . 2

 .העבודה למשטח משתמש הגדרות ,בחלון  ניווט טכניקות
     ,הדף כלי ,תםועריכ גרפיים עצמים יצירת ,מסלולים ,חפשית יד ,והעט העיפרון כלי FH – ב ציור .3

  .גרפיים עצמים   מילוי
 ,מידה וקווי סרגלים ,דף לגודל אישית הגדרה ,במסמך וארגונם דפים הוספת.וגרפיקה טקסט של שילוב. 4

  .אל  עמוד וייבוא כתיבה :טקסט ,צבעים ,אובייקטים ועריכת שכפול ,ווקטורית גרפיקה ייבוא
  .והעט הבזיגון כלי ,וידיות נקודות ,החפשי העיצוב כלי FH – ב ונתיבים נקודות  .6-5

     ,חוזרת וטרנספורמציה טרנספורמציה ,פרוצס צבעי ,רקע ושכבות קדמיות  שכבות .בשכבות עבודה. 7
  .סגנונות ,אובייקטים  שילוב

      רשת ,לנתיבים ואובייקטים טקסטים הוספת ,לנתיבים הצמדה ,ניקוב ,פיצול ,איחוד .מורכבת גרפיקה .8
 .ספקטיבה  פר

 .והצללה מיזוג. 9
 אובייקטים שילוב ,טורים ,לתוכם טקסט ושילוב טקסט גושי קביעת ,טקסטים ייבוא .הדף עימוד. 10

 .טקסט בגושי גרפיים
 להדפסה והכנה הדפסה ,עיצוב ,עמודים בין טקסט זרימת ,דף גדלי הגדרת דפים מרובי מסמכים. 11 

 .מסחרית
 תלת אנימציה ,אנימציה טכניקות ,טקסט הנפשת ,תנועה ליצירת זוגיםמי פריהנד בעזרת אנימציה12-13.
 .מימדית

 בין מעבר ,ובקרות לכלים ערכים הכנסת ,בקרות ,כלים ,תפריטים ,העבודה משטח לפוטושופ מבוא. 14
 .ImageReady- ל פוטושופ

 כלי של צירוף ,לבחירה והחסרה הוספה ,בחירה שמירת ,בחירה הזזת ,השונים הבחירה כלי  .בחירות. 15
 .שונים בחירה

 בין קישור ,שכבה הסתרת ,שכבה של והחסרה הוספה ,שכבות עם הכרות .בשכבות בסיסית עבודה. 16
 .לשכבה טקסט הוספת ,השכבות ארגון ,שכבות

 .אפקטים ,מדורג מילוי ,שקיפות ,צבעים ותיקון ערבוב ,מילוי  .ועריכה צביעה. 17
 .מסכות על פעולות ,כמסכה בחירה סמירת ,מסכה עריכת ,מסכה יצירת .ומסכות ערוצים. 18
 הכנסת ,רצויים לא פריטים הסרת .בתמונות וחשיפה תאורה ,צבע תיקוני .תמונות ושחזור תיקון. 19

 .לתמונה פריטים



 .בפוטושופ ווקטורית גרפיקה ,ומברשת בעט בסיסיות טכניקות .וצביעה ציור כלי. 20
 .בשכבות מתקדמות טכניקות. 21
 .מיוחדים אפקטים. 22
 .צבע הדפסות ,צבעים טבלת הגדרת ,המסך צבע כיול .צבעים והתאמת הדפסה. 23

 מפות יצירת ,מקובלים ופורמטים דחיסה שיטות ,אינטרנט עבור תמונה דרישות.לאינטרנט תמונות 24-25. 
 .ורצועות כפתורים ,בתמונה

 
 


