
კომპიუტერული გრაფიკოს-ანიმატორი 
კომპიუტერული გრაფიკოს - ანიმატორი არის კომპიუტერული ტექნიკის მეშვეობით 

გრაფიკული გამოსახულებების შექმნა/რედაქტირების სპეციალისტი. 

პროფესიის თავისებურებები. კომპიუტერული გრაფიკა-ანიმაცია შეისწავლის კომპიუტერული 

ტექნიკის მეშვეობით გრაფიკული გამოსახულებების შექმნა/რედაქტირების მეთოდებსა და 

საშუალებებს. ეს არის საქმიანობის სფერო, რომელშიც 

კომპიუტერი გამოიყენება, როგორც რეალური სამყაროდან 

მიღებული ვიზუალური გამოსახულების დამუშავების, ასევე 

ახალი გამოსახულების (ნახატების, ნახაზების, ანიმაციის, 

მოდელების) შექმნის იარაღი. გრაფიკული გამოსახულება 

გვხვდება პოლიგრაფიაში, ტელევიზიაში, სამედიცინო 

გამოკვლევებსა თუ ქირურგიულ პროცედურებში. კარგად 

კონსტრუირებულ კომპიუტერულ გრაფიკას შეუძლია უფრო იოლად და გასაგებად წარადგინოს 

რთული სტატისტიკური მონაცემები. მონაცემების უკეთ ვიზუალიზაციისთვის შეიქმნა 

მრავალი გრაფიკული პროგრამა, რომლებიც შეიძლება დაიყოს რამოდენიმე განსხვავებულ 

ტიპად: ორგანზომილებიანი გრაფიკა (2D), სამგანზომილებიანი გრაფიკა (3D) და ანიმაცია. 

კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენების ძირითადი სფეროებია: 

 არქიტექტურა; 

 ციფრული ფოტოგრაფია, კინო და ტელავიზია; 

 ციფრული კინემატოგრაფია; 

 მსოფლიო ქსელი (World Wide Web) და ვიდეოკონფერენციები; 

 სამეცნიერო და საქმიანი მონაცემების ვიზუალიზაცია; 

 კომპიუტერული ტომოგრაფია; 

 ბეჭვდითი მედია; 

 კომპიუტერული თამაშები.  

კომპიუტერული გრაფიკოს - ანიმატორის საქმიანობა  საინტერესო და შემოქმედებითია.  მისი 

უშუალო საქმიანობაა წიგნის მაკეტების, პუბლიკაციების, ჟურნალ–გაზეთების, და სხვ. 

ბეჭდური ნაწარმის დამუშავება–დაკაბადონება, ფლაერების, პლაკატების, სარეკლამო ბანერების 

და სავიზიტო ბარათების  ბეჭდვისათვის მომზადება, სამგანზომილებიანი არქიტექტურული 

ობიექტების მოდელირება, ტექსტურირება, ანიმირება და ვიზუალიზაცია 3D პროგრამის 

გამოყენებით, ტექსტების 3D ანიმაციური და დინამიური დამუშავება. მულტფილმისა და    

თამაშის პერსონაჟის შექმნა და ანიმაციური მოდელირება; ინტერიერისა  და ექსტერიერის 

დიზაინის შექმნა, საინჟინრო და არქიტექტურული ელემენტების შექმნა. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. კომპიუტერული გრაფიკოს - ანიმატორისათვის  აუცილებელია 

მაღალგანვითარებული, ესტეთიკური და მხატვრული გემოვნება, ყურადღების კონცენტრაციის 

და განაწილების განვითარების მაღალი დონე, შემოქმედებითი  აზროვნების  განვითარების 

მაღალი დონე, მეხსიერების განვითარების მაღალი დონე, ლოგიკური აზროვნება, ანალიტიკური 

აზროვნება, კრეატიულობა, მონდომება/საფუძვლიანობა და სისტემატურობა მუშაობის 

პროცესში, ყურადღება, მოთმენა, სიზუსტე, შეუპოვრობა.                                 



ცოდნა და უნარები. კომპიუტერული გრაფიკოს - ანიმატორმა უნდა იცოდეს გამოსახულების 

დამუშავების პრინციპები: აღდგენა, კორექცია, დეფექტების და ცდომილებების მოშორება, 

კონტრასტების და ტონირების რედაქტირება; გრაფიკული რედაქტორობის ძირითადი 

ელემენტების: შრეების, არხების, ნიღბებისა და ფილტრების დანიშნულება და მათი მუშაობის 

პრინციპები; 3D პროგრამის მუშაობის ზოგადი პრინციპები: სცენური და არქიტექტურული 

ობიექტების შექმნა და მოდელირება; ანიმაციური მეთოდები და მათი გამოყენების პრინციპები; 

ინტერიერისა და ექსტერიერის მოდელირება და ვიზუალიზაცია; 3D ეფექტების გამოყენება. 

ანიმაციური ელემენტებით დინამიური გრაფიკის შექმნა.                                            

სამუშაო ადგილი.  კომპიუტერული გრაფიკოს-ანიმატორი შეიძლება  დასაქმდეს რადიოსა და 

ტელევიზიაში, სარეკლამო სააგენტოებში ან ნებისმიერ ორგანიზაციაში, რომელიც დაკავებულია 

სარეკლამო და პოლიგრაფიული საქმიანობით, ასევე შეძლებს მუშაობას სამშენებლო, 

არქიტექტურულ და კერძო კომპანიებში, რომლებიც მუშაობენ ინტერიერისა და ექსტერიერის 

დიზაინის განხრით, სამაუწყებლო კომპანიებში, ანიმაციურ სტუდიებში.                                                                                                   

განათლება. ამ პროფესიას შეიძლება დაეუფლოთ უმაღლეს და  პროფესიულ სასწავლებლებში, 

ასევე კოლეჯებში.                                                                                            

 

 


