
 

 

 הדמיית תלת ממד לפרזנטציה                                    

  היקף שעות:

 שנה ב': טרימסטרים ה' + ו' - 3 ש"ש, סה"כ 6 ש"ש, 60 שעות

 פריסת הקורס:

 

 רציונל:

בעלות (אנימציה) הנפשה או גרפיקה ליצירת ממדי תלת מידול יוצרים שבו ממוחשבת גרפיקה של בתחום מתמקד                  הקורס
וביצירת מוצרים להדמיית ממדי תלת חזותי תוכן בייצוג יתמקד זה קורס פוטוריאליסטי. ממדי תלת מראה המחקה                  פרספקטיבה

 גרפיקה או הנפשה תלת ממדית.
ניתן .Maya או 3ds Max כמו ממד, תלת בתוכנת 3D ממד תלת הדמיות בניית לשיטות טכני ידע בסיס הסטודנט ירכוש                      בקורס
הקורס המחלקה. החלטת פי על זאת פוטושופ, בתוכנת אפילו או והנפשה ממד לתלת החינמית Blender בתוכנת מידול                   ללמד
במצגות לשילוב בסיסיים מודלים לבנות או מוכנים במודלים שימוש ידי על ממד תלת הדמיות לייצר ללמד ומטרתו                   בסיסי,
מעמיקה והיכרות טכני ידע ודורש עצמו בפני העומד ומתפתח רחב מקצוע הוא הממד תלת תחום הגמר. פרויקט                   ולהגשות

 בתוכנה. סטודנט המפתח עניין מקצועי בתחום יוכל להעמיק את הידע שלו בהמשך חייו המקצועיים.
 

 התוכנות המתקדמות בשוק למידול תלת ממדי הן:
ולהדמיה1. להנפשה מצלמה, עם לעבודה אפשרויות משלבת התוכנה העיצוב, לתחום ממדי תלת מידול - 3ds Max                

 דיגיטלית.
 Maya - יצירת הנפשה והדמיות ממוחשבות, התוכנה משמשת גם לעיצוב ממשקים אינטראקטיביים, לעיצוב אתרים,2.

 לעיצוב פנים ואדריכלות ובשלבי הגימור והעריכה (הפוסט-פרודקשן) בתעשיית הקולנוע.
 

 טרימסטר ה' - מטרתו תמיכה בבניית הדמיות מוצרים לטובת פרויקט הגמר.

 מטרות הקורס:

 הקניית הבנה בסיסית, שיטות וכלים לבניית הדמיות תלת ממד סטטיות ואנימטיביות-
  בתום הקורס ישלב הסטודנט את ההדמיות בספר פרויקט הגמר ובהגשה הסופית של פרויקט הגמר.-

 תכנים:

  הרצאת מבוא:
 שילוב הדמיה בהגשת מוצרים-
 סוגי הדמיות ושימושיהם כולל פוטוריאליזם-
 תחומים מקצועיים שבהם נעשה שימוש בהדמיות-
 תוצרים-
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http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/Handesaim/MaarechetShaotVekursim.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91_%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%93
http://www.universities-colleges.org.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/
http://www.universities-colleges.org.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/


 

 סקירת תוכנות תלת ממד, אפיונים ושימושים:

http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview 

http://www.autodesk.com/products/maya/overview 

https://www.blender.org/ 

http://www.photoshop.com/ 

http://www.adobe.com/il_he/products/aftereffects.htm 

 הכרת ממשק התוכנה
 עקרונות העבודה בתלת ממד

3 

 6 מידול:

 גופים בסיסיים - פרימיטיביים-
 עריכה ושינוי של גופים תלת ממדיים-
 ביצוע מניפולציות על גופים-

 

  שיטות מידול - אדריכלות, חלל פנים, ריהוט, שילוט, סביבה ונוף, הוספת דמויות

 6 עבודה עם חומרים במודל:

  יצירת חומרים וטקסטורות חדשות מבוססות מחשב, ספריית חומרים-

  רקעים ושילובם בסצנה-

 6 שיטות תאורה במודל:

 תאורת שמש (פנים וחוץ)-
 תאורה מלאכותית-

 

 6  שימוש במצלמה במודל:

 מושגים בסיסיים בצילום-
 פרספקטיבה-
 עומק שדה-
 הצבת מצלמות-
 שמירת מבטים לִרנדורׁ (ביצוע הדמיות)-

 

:Mental Ray  6 רנדוׁר באמצעות מנוע 

 הגדרות: יצירה, יבוא, שמירה-
 זמן ביצוע לעומת איכות תוצר-

 

 6 הנפשה:

 הנפשה בסיסית של גופים ומצלמה-
 שמירת מבטים להנפשה-

 

 42 שעות 
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http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview
http://www.autodesk.com/products/maya/overview
https://www.blender.org/
http://www.photoshop.com/
http://www.adobe.com/il_he/products/aftereffects.html


 

 טרימסטר ו': תרגול בבניית הדמיות תלת ממד לצורך שילוב בספר ובהגשה של פרויקט גמר:

 ניתוח והגדרת הצרכים-
 בניית ההדמיות, יש להתייחס למוצר ולרקע / סביבת המוצר.-

     18 שעות

 סה"כ 60 שעות 

 המלצות לקורס:

 הגשה של תרגילים לאורך הקורס-

 קורסים מקושרים:

   

 מחוון הערכה לקורס:

 סדרת תרגילים להגשה במהלך הקורס-
 טרימסטר ו' - הדמיות לפרויקט גמר יהוו את התרגיל המסכם בקורס ובסיס להערכת יכולת הסטודנט.-

 ביבליוגרפיה:
 

 קישור שנה הוצאה המחבר שם
 פוטושופ תלת ממד:    

Creating 3D Type in Photoshop Steve Caplin lynda online course 2014 http://www.lynda.com/Phot
oshop-tutorials/Creating-3
D-Type-Photoshop/173883
-2.html 

Introducing Photoshop: 3D Deke McClelland lynda online course 2014 http://www.lynda.com/Phot
oshop-tutorials/Introducing
-Photoshop-3D/144016-2.h
tml 

Photoshop CS5 Extended 
One-on-One: 3D Fundamentals 

Deke McClelland lynda online course 2011 http://www.lynda.com/Phot
oshop-CS5-tutorials/Exten
ded-One-on-One-3D-Fund
amentals/77855-2.html 

Blender:     

The Complete Guide to Blender 
Graphics, Second Edition: 
Computer Modeling and Animation 

John M. Blain A K Peters/CRC Press 2014 http://www.amazon.com/C
omplete-Guide-Blender-Gr
aphics-Second/dp/148221
6639 
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http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/Handesaim/MaarechetShaotVekursim.pdf
http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Creating-3D-Type-Photoshop/173883-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Creating-3D-Type-Photoshop/173883-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Creating-3D-Type-Photoshop/173883-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Creating-3D-Type-Photoshop/173883-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Introducing-Photoshop-3D/144016-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Introducing-Photoshop-3D/144016-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Introducing-Photoshop-3D/144016-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Introducing-Photoshop-3D/144016-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-CS5-tutorials/Extended-One-on-One-3D-Fundamentals/77855-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-CS5-tutorials/Extended-One-on-One-3D-Fundamentals/77855-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-CS5-tutorials/Extended-One-on-One-3D-Fundamentals/77855-2.html
http://www.lynda.com/Photoshop-CS5-tutorials/Extended-One-on-One-3D-Fundamentals/77855-2.html
http://www.amazon.com/Complete-Guide-Blender-Graphics-Second/dp/1482216639
http://www.amazon.com/Complete-Guide-Blender-Graphics-Second/dp/1482216639
http://www.amazon.com/Complete-Guide-Blender-Graphics-Second/dp/1482216639
http://www.amazon.com/Complete-Guide-Blender-Graphics-Second/dp/1482216639


 

Blender 2.6 Essential Training George Maestri lynda online course 2014 http://www.lynda.com/Blen
der-2-5-tutorials/Blender-2-
6-Essential-Training/87088
-2.html 

 
 

 תכנית הלימודים נכתבה בסיוע "הנדסאים באריאל", קמפוס אוניברסיטת אריאל
 על ידי רינת סופר גרינפלד, שותף לתהליך אורן שרון

 
 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע 2016
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http://www.lynda.com/Blender-2-5-tutorials/Blender-2-6-Essential-Training/87088-2.html
http://www.lynda.com/Blender-2-5-tutorials/Blender-2-6-Essential-Training/87088-2.html
http://www.lynda.com/Blender-2-5-tutorials/Blender-2-6-Essential-Training/87088-2.html
http://www.lynda.com/Blender-2-5-tutorials/Blender-2-6-Essential-Training/87088-2.html

