Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M9 Illustrator grundkurs (2 dagar)
Objektorienterad grafik är den viktigaste tekniken för att kunna
hantera upplösningsoberoende logotyper eller vinjetter.
Vi går igenom teori om pixelgrafik och objektgrafik (vektorgrafik),
färghantering, skapa övertoning, genomskinlighet, kalkering,
penslar, texthantering, diagram m.m.
Förkunskaper
Deltagaren bör ha datorvana. Förkunskaper i tidigare versioner är
en fördel men inte ett krav.
Mål
Efter kursen ska man kunna hantera banor och skapa
objektorienterad grafik, redigera banor och ha förståelse för
användning i andra program typ Photoshop, Indesign och
QuarkXpress.
KURSINNEHÅLL
Pixelgrafik och objektgrafik
• Fördelar, nackdelar och skillnader

• Skriva text
• Typografi
• Skriva text längs banor
• Skapa textkontur
Diagram
• Skapa och redigera diagram
• Symboler i diagram
Skapa nya former
• Banhanteraren
• Tips och trix
• Utseende, format och effekter
• Använda utseendeattribut
• Skapa format
• Arbeta med effekter
• Perspektivredigering
Skapa 3D-objekt
• Använda 3D-effekten
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND

Vektorgrafik
• Grunderna om markering
• Skapa grundläggande former
• Direktkalkering
• Omforma objekt
• Skalförändra, skeva, spegla, rotera

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:

Färghantering
• Skapa färger
• Spara och ta bort färger
• Importera färger
• Skapa övertoning
• Grundläggande nätövertoning
• Skapa övergång med övergångsverktyget
• Direktfärg

2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.

Genomskinlighet
• Ändra opacitet för objekt
• Ändra blandningslägen

1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Lagerhantering
• Skapa, radera och duplicera lager
• Kalkering
• Urklippsmask
Symboler
• Använda och skapa symboler
Penslar
• Använda standardpenslar
• Ändra penselinställningar
Texthantering
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