Nasi Technologies

נשיא טכנולוגיות

עיצוב גרפי ממוחשב

הקורס מיועד לבעלי חוש קריאטיבי מפותח .מעבר לביצוע הגרפי במחשב ,העיצוב הוא החלק שמבטא את
הרעיון .על כן חשוב שהמעצב/ת יהיו בעלי מעוף ויצירתיות .בסדנא נלמד את הטכניקות להעלאת רעיונות
ומימושם ,תרגום רעיונות מילוליים לאלמנטים גרפיים חזותיים ,הפשטה של רעיון ,קומפוזיציה ,תורת
הצבעים וטיפוגרפיה.
תנאי קבלה 12 :שנות לימוד ,אנגלית בסיסית ומבחן התאמה.
תוכן הקורס:
הכרת המחשב ,מערכת ההפעלה של המקינטוש וסביבת העבודה של הגרפיקאי.
תוכנת  :illustratorהתוכנה המאפשרת יצירת אלמנטים גרפים ,שילוב של מסכות ושקיפויות,
אפקטים ופילטרים .שילוב של אלמנטים גרפיים עם מלל .שילוב תמונות והפקות גרפיקה ברמה
הגבוהה ביותר.
תוכנת  : in desighתוכנת עימוד המאפשרת יצירת מסמכים מורכבים בצורה קלה ונוחה .מטפלת
בכמויות גדולות של מלל בעזרת סגנונות ,דפי אב ,טבלאות ומאפשרת שילוב תמונות ואלמנטים
גרפיים המיובאים מתוכנות אחרות.
תוכנת  : photoshopהתוכנה מאפשרת טיפול בחומר מצולם או מודפס .הסריקה באמצעות סורק
אופטי מאפשרת לנו לתקן ,לרטש ולשלב כל אלמנט שיעלה על הדעת לצילום הקיים .בקורס נלמד גם:
שילוב פוטושופ ופריהנד ,עבודה בשכבות ,ערוצים ,ציור בעזרת התוכנה ,אזורי בחירה ,מסכות,
פילטרים וצילום דיגיטלי.
קדם דפוס מקצועי :חלק חשוב ביותר בפני עצמו לסיום תהליך העיצוב והביצוע הגרפי הוא ההכנה
לדפוס .כיוון שאנו עוסקים בנושא ,חלק מהלימוד יבוצע בסטודיו שלנו על פרוייקטים בשטח .סגירת
קבצים לפוסטקריפט ו ,pdf-עבודה מול לשכת שירות ,הוצאת אייריס ,פילם ,דפוס דיגיטלי ,מונטאג',
מוארה ,בדיקת העתקי שמש והקפדה בנקודות הרגישות עד לאישור העבודה.
יסודות הגרפיקה והעיצוב :תורת הצבעים ,קומפוזיציה ,טיפוגרפיה .כולל פרוייקטים מעשיים :עיצוב
תדמית מלאה לחברה :לוגו ,כרטיסי ביקור ,נייר מכתבים ,מעטפות ,אריזות למוצרים ופרסומות
לחברה ,שלטי חוצות .עיצוב עטיפה לספר ,עטיפה לדיסק ועוד.
התלמיד ילווה פרוייקט בסטודיו או בהוצאת הספרים של נשיא טכנולוגיות כדי להגיע להבנה מלאה
של תהליך ההכנה לדפוס ותהליכי העבודה בשוק.
תיק עבודות ותעודה
במהלך הקורס יכין התלמיד תיק עבודות יצירתי ומקצועי המתאים כתיק עבודות ללימודי המשך.
עם סיום הקורס וכל התרגילים הנדרשים ,התלמיד יהיה זכאי לקבל תעודת סיום מקצועית
לקורס עיצוב גרפי ממוחשב מטעם נשיא טכנולוגיות.
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