ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ADOBE ILLUSTRATOR (BASIC)
Η περιοχή Εργασίας
• Περιβάλλον - χώρος εργασίας
• Αλλαγή προτιμήσεων χρήστη
• Τα εργαλεία του Illustrator
• Αλλαγή του συντελεστή απεικόνισης του σχεδίου σας
• Οι εντολές ελέγχου της απεικόνισης
• Το εργαλείο ζουμ
• Μετακινήσεις σε όλη την έκταση ενός εγγράφου
• Χρήση της παλέτας Navigator
• Δουλεύοντας με τις παλέτες
• Παρουσίαση της παλέτας Control
• Χρήση και αποθήκευση χώρων εργασίας
• Χρήση των Artboards
• Μενού συντόμευσης
Τεχνικές για επιλογή σχημάτων
• Χρήση του εργαλείου Επιλογής
• Το εργαλείο άμεσης επιλογής
• Ομαδοποίηση αντικειμένων
• Επιλογές με το magic wand
• Εφαρμογή των τεχνικών επιλογής
• Προχωρημένες τεχνικές επιλογής
• Χρήση της απεικόνισης outline
• Στοίχιση αντικειμένων
• Χρήση της κατάστασης απομόνωσης (isolation)
• Κλείδωμα - απόκρυψη σχημάτων
• Πρακτική εξάσκηση
• Τεχνικές Draw normal, Draw inside, Draw behind
Δημιουργία σχημάτων
• Δημιουργία βασικών σχημάτων
• Χρήση του Live shape
• Παλέτα stroke
• Τεχνικές vector σχεδίασης (σύνδεση - κόψιμο των paths με σχετικά εργαλεία)
• Συνδυασμός σχημάτων με το pathfinder
• Χρήση των εργαλείων width και Shape builder
Μετασχηματισμοί Αντικειμένων
• Κλιμάκωση αντικειμένων
• Περιστροφή αντικειμένων
• Δημιουργία κατοπτρικών αντικειμένων
• Παραμόρφωση αντικειμένων
• Εφαρμογή κλίσης σε αντικείμενα
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Τοποθέτηση αντικειμένων με ακρίβεια
Αλλαγή προοπτικής
Το εργαλείο Ελεύθερων Mετασχηματισμών
Πολλαπλοί μετασχηματισμοί
Ανάλυση των μενού move, transform again

Εργαλεία Pen και pencil
• Τα βασικά του εργαλείου pen
• Ευθείες, καμπύλες, γωνίες και συνδυασμός αυτών
• Προσθήκη και αφαίρεση κόμβων
• Χρήση του εργαλείου anchor point
• Δημιουργία ολοκληρωμένου σχήματος
• Χρήση του εργαλείου pencil
Χρήση χρώματος
• Τα βασικά χρωματικά μοντέλα
• Χρήση της παλέτας color
• Χρήση της παλέτας swatches
• Χρώματα pantone
• Δημιουργία γεμίσματος ντεγκραντέ
• Προσαρμογή της κατεύθυνσης ενός ντεγκραντέ
• Προσθήκη χρωμάτων σε ένα ντεγκραντέ
• Ομαλές διαβαθμίσεις χρωμάτων σε αναμείξεις αντικειμένων
• Ανάμειξη (εργαλείο blend) με ενδιάμεσα βήματα
• Τροποποίηση μίας ανάμειξης
• Συνδυασμός αναμείξεων με ντεγκραντέ
Κείμενο
• Δημιουργία στηλών κειμένου
• Ροή κειμένου
• Υπερχείλιση κειμένου και αλλαγή της ροής του κειμένου
• Διασύνδεση κειμένου (αλυσίδες)
• Αλλαγή μεγέθους του πλαισίου κειμένου
• Αλλαγή των ιδιοτήτων μορφοποίησης του κειμένου
• Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
• Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς
• Αποθήκευση και χρήση στυλ κειμένου
• Αποθήκευση και χρήση ενός στυλ παραγράφων
• Δημιουργία και χρήση στυλ χαρακτήρων
• Δειγματοληψία κειμένου
• Προσαρμογή της ροής κειμένου γύρω από ένα γραφικό
• Προσαρμογή κειμένου πάνω σε σχήματα και διαδρομές
Εξαγωγή σε pdf
• Έλεγχος εγγράφου save σε pdf
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