
 
 טל הרינג שם המורה: 

 31910 מספר הקורס:

 מציאות מדומה מימד ו-תלתפיתוח התמחות לשם הקורס: 

 Developing Expertise for 3D & Virtual Realityשם הקורס באנגלית: 

 אופן הוראה: שיעור ותרגיל 

 4שעות שבועיות: 

 2.5נקודות זכות: 

 דרישות קדם: ללא

 

 :מטרת הקורס

אמצעות ב אינטראקטיביים למציאות מדומה/רבודה יישומים ועיצוב פיתוחל יסודותהקניית 

 .360מימדית ווידיאו -, והכרות עם כלים בסיסיים ליצירה תלתUnity התוכנה

 

 :תיאור הקורס

בתוך עולמות ווירטאולים.  במהלך קורס זה נלמד כלים רבים ושונים ליצירה אינטראקטיבית

בעצמם חללים, סביבות, דמויות מימד יוכלו לעצב -מתחילים בתחום התלתסטודנטים/ות 

( ומציאות רבודה VRהמיועדים לשימוש באפליקציות למציאות מדומה ) –וחוויות נרטיביות 

(AR .) 

יחד נלמד לפתח קונספט קריאטיבי אימרסיבי לסביבות ווירטואליות, זאת באמצעות מנוע 

 . Unityהמשחקים 

 Adobeות מיוחדות ותוכנת העריכה בעזרת מצלמ 360בנוסף לכך, נלמד לצלם ולערוך וידיאו 

Premiere. 

 

 

 בקורס: הנלמדיםהנושאים 

 .אימרסיביים  VRיישומי ירתליצ שימוש בוהו Unity יםהמשחק מנוע לימוד* 

 

סביבות של מציאות ל -עיצובית, אמנותית ונרטיבית  יצירההתנסות בשיטות עבודה לפיתוח * 

  .(VR) מדומה

 

 . HTC VIVEויצירה משותפת על גבי פלטפורמתעבודה בקבוצות להפקה * 

 (.AR* התנסות בסיסית בדרכי הפיתוח של יישומים למציאות רבודה )

 

 , עבודה עם Sculptrisו  Blenderמימדי כמו -לפיסול תלת התנסות ביישומים תומכים:* 



 
, סריקות של Tilt Brushממדיים בעזרת -ר רכיבים תלת,ציו PBRטקסטורות ריאליסטיות 

 מימדיות, וכדומה.-אובייקטים/אנשים/חללים מהמציאות ושילובם בסביבות תלת

 

 .Adobe Premiereבעזרת מצלמות מיוחדות ותוכנת העריכה  360וידיאו  צילום ועריכת* 

 

 תוצרי הקורס:

, אשר Unityחוויה אינטראקטיבית מעוצבת ופשוטה בתוך בסוף הקורס ייצור כל סטודנט/ית 

 (.VRולחוותה" בעזרת משקפי מציאות מדומה )ניתן "לנוע בתוכה 

 

 ציפיות מהסטודנטים/ות:

נוכחות מלאה בשיעורים, השתתפות פעילה בדיונים, תקשורת רציפה עם המרצה לצורך 

, חלוקה לקבוצות לצורך הגשת תרגיל )כפי שינתנו לאורך הקורס( מימוש תרגילי עבודה בבית

 סופי.

 

 שיעורים: 13תקציר 

 הערות תיאור הפעילות מספר שיעור

1  
הכרות ראשונית תיאורטית עם מציאות  -

, 360מדומה/רבודה, סוגי משקפיים, מצלמות 
 .Unity, מימד-תוכנות תלת

 
הארץ מ – אלה הצגת יצירות נבחרות ממדיומים -

 עולם.וה
 
ואופני  בארץ ובעולם, הסברים על התעשייה -

 .כיום שימוש בטכנולוגיות אלה
 
"לספר סיפור" או "להעביר חוויה" דיון על הדרכים  -

בעולם שבו הצופה יכול להביט ולבחור מה שהוא 
 רוצה.

 

 
סטונדטים יתבקשו  -

להתקין את תוכנת 
Unity  על המחשבים

הניידים שלהם, 
כהכנה לשיעורים 

 הבאים.

2  
 360, תפירה ועריכה של וידיאו 360צילום וידיאו  -

 .Adobe Premiereבתוכנה 

 

 
התנסות משותפת  -

ל כל שבכיתה 
 התהליך.

 

3  

מצלמה  – Unityהכרות ראשונית עם התוכנה  -

, וירטואלית, תאורה, עיצוב סביבה, שמיים, סאונד
 .מטיריאלס ושיידרס

 

 



 
4  

-הרצאה תיאורטית על תהליכי העבודה בתלת -

, יצירת טקסטורות, UVמידול, פיסול,  –מימד 

 פרוססינג.-פוסט
 
–מימד -הרצאה תיאורטית על יצירת סגנון בתלת -

 ואוונגרדי. cartoonishריאליסטי, 

 

 unity –עבודה עם אסטים קיימים מהאינטרנט  -
asset store מימד.-ואתרי תלת 

 

 בתוך יוניטי. ProBuilderעבודה ראשונה עם  -

 

 

5  

 .Sculptrisהכרות עם תוכנת הפיסול  -

 

 .Adobe Fuseהכרות עם תוכנת עיצוב הדמויות  -

 

( Riggingהכרות עם תהליך העבודה של ריגינג ) -

 Adobeאוטומטי לדמויות באמצעות התוכנה 
Mixamo – .המאפשרת להנפיש דמויות 

 
 אנימציה ביוניטי. -

 

 

6  
המשך עבודה ביוניטי ושימוש באסטים מורכבים  -

יותר לעיצוב אור וצל, אפקטים למצלמה, עריכת 

 .Particle Systemצבעים, 

 

 Splinesו  Tweensהכרות עם תהליך העבודה לפי  -

-בחלל התלת המאפשרים הנפשה פשוטה יותר
 .מימדי

 

פשר יצירת ביוניטי המא Timelineהכרות עם ה  -

 .ת לפי היגיון של זמןרצפים של פעולו
 

לצורך הפעלת טריגרים  #Cהכרות עם קוד בסיסי  -

 ומעברי סצינות.
 

 
חלוקה לקבוצות  -

עבודה לצורך התחלת 
מחשבה על התרגילים 

 הסופיים.

7  
מימדיות של אובייקטים -עבודה על סריקות תלת -

והכנסתם  –ואנשים מהמציאות בעזרת סורק ידני 
 מימדית.-לסביבה התלת

 
תרגול משותף של הטכניקה לסריקה של חללים  -

והכנסתם לסביבה  – Photogrammetryמהמציאות 

 מימדית.-תלת

 
התנסות משותפת  -

ל כל שבכיתה 
 התהליך.

 



 
 

8  
על הרעיונות  - קבוצות העבודה ע"יפיצ'ינג בכיתה  -

 שלהם לתרגילים הסופיים.
 
כיצד ות מעמיקה יותר עם מציאות מדומה, הכר -

העובדת על  VRממירים פרויקט יוניטי לחווית 

 .Oculus  /Htc Viveומשקפי  PCמחשבי 

 

 

9  
פיתוח הרעיונות לתרגילים הסופיים ופירוק המשך  -

 משותף בכיתה של מהלכי העבודה למימושם.
 

 

10  
התנסות ב"פיסול וציור" בתוך סביבה של מציאות  -

והכנסת  Tilt Brushמדומה בעזרת התוכנה 

 האסטים החדשים ליוניטי.
 

( Embodimentהתנסות ביצירת "גוף" למשתמש ) -

 במציאות מדומה.
 
ערוך לתוך פרויקט  360חיבור וידיאו  -

 אינטראקטיבי ביוניטי.
 

 

11  
בעזרת  ARהתנסות עם מציאות רבודה  -

ביוניטי, ויצירת אפליקציה של  Vuforiaהפלטפורמה 

 )אנדרואיד(.מציאות רבודה למובייל 
 

 

12  
חזרה על החומר הנלמד ומענה על שאלות  -

 מסטודנטים/ות.
 

 

13  
הצגת התרגילים הסופיים בכיתה והסקת  -

 מסקנות.
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