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3D დიზაინი - Cinema 4D 
ლექტორი 

ნიკა ნიკიფი 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

Instagram: 
https://www.instagram.com/_nikanikifi_/ 

 

კურსის დრო 

16 შეხვედრა (32 საათი) 
ორშაბათი, პარასკევი 

20:00 - 22:00 
 

სასწავლო კურსის მიზნები 

3D დიზაინის საბაზისო კურსის მიზანია, სტუდენტებმა 
შეისწავლონ, თუ, როგორ უნდა იმუშაონ 3D 
განზომილებაში, მიიყვანონ დაწყებული საქმე 
მოდელირებიდან ვიზუალიზაციამდე. კურსის 
ფარგლებში, მსმენელები გაივლიან Maxon Cinema4D-ს 
(3D პროგრამა), ერთ-ერთი მარტივად ასათვისებელი 
და მეგობრული პროგრამაა მოუშენ 
დიზაინერებისთვის. 
 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

ლექცია 1: შესავალი  

 3D გრაფიკის გამოყენების სფეროები, დისციპლინები და ტერმინოლოგია 
 3D გრაფიკასთან სამუშაო პროგრამების მიმოხილვა 
 პროგრამების თავისებურებები და გამოყენების სფეროები  
 ტერმინებისა და დისციპლინების განმარტება  

ლექცია 2: დიზაინის პრინციპები, კომპოზიცია და სთორითელინგი  

 კომპოზიცია და კადრის ჰარმონია  
 სთილფრეიმები, დიზაინის პრინციპები 
 Cinema4D - ინტერფეისის გაცნობა, პანელები, ნავიგაციები 
 მარტივი ობიექტის შექმნა 

ლექცია 3: მოდელირების ელემენტები 

 წირების შექმნა და დამუშავება 
 მოდელირების basic ტექნიკები 

ლექცია 4: მოგრაფი  

 კლონერი და ეფექტორები 
 მოტექტი 
 ვორონოი ფრაქჩერი 
 მათი განხილვა და შესაძლებლობები 
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ლექცია 5: მოდელირება  

 რა არის პოლიგონალური მოდელირება  
 მოდელირების მარტივი ტექნიკები  
 მარტივი ობიექტის შექმნა და დამუშავება 

ლექცია 6: მარტივი ფორმების მოდელირება  

 აბსტრაქტული ფორმების შექმნა 
 მათი დამუშავება და დარბილება 
 დავალება: მარტივი ფორმებით სასიამოვნო კომპოზიციის შექმნა 

ლექცია 7: ანიმაცია და დინამიკა  

 დრო, ანიმაციის სიჩქარე (ფრეიმები) 
 ანიმაციის პარამეტრები, “ქიფრეიმები“ 
 დეფორმერების ანიმაცია 

ლექცია 8: ანიმაცია და დინამიკა  

 მყარი სხეულების დინამიკა 
 რბილი სხეულების დინამიკა 
 ანიმაცია კლონერის ეფექტორების გამოყენებით 
 დავალება: შევქმნათ ანიმირებული თანმიმდევრობა (Sequence)  

ლექცია 9: განათება და რენდერი  

 კამერის შექმნა და მისი პარამეტრები 
 სტანდარტული მატერიალები 
 განათების სწორად დაყენება 
 რენდერერის გაცნობა 

ლექცია 10: რენდერი და ბაზისური მატერიალები  

 ფიზიკალ რენდერის გამოყენება და განხილვა  
 მარტივი მატერიალების შექმნა და დამუშავება მოდელზე  
 განათების სწორად განლაგება 
 დავალება: მარტივი ფორმებით სასიამოვნო კომპოზიციის შექმნა და დარენდერება   

ლექცია 11: ანიმაციის შექმნა და რენდერი - გამოცდა  

 ანიმირება ქიფრეიმების გამოყენებით და ქიფრეიმების გარეშე 
 დავალება: ვქმნით მარტივი ფორმებით კომპოზიციას ვამუშავებთ ტექსტურებს  და 

ვარენდერებთ 

ლექცია 12: iPHONE-ის მოდელირება და ტექსტურირება  

 iPhone-ის 3D მოდელის შექმნა ნახაზის გამოყენებით 
 განათების განლაგება და დატექსტურება 
 მოდელისთვის საბოლოო სახის მინიჭება (რენდერი)  
 დავალება: მარტივი მოდელის შექმნა და დამუშავება 
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ლექცია 13: ტიპოგრაფიის  ანიმაცია   

 ილუსტრატორის ფაილებთან სწორად მუშაობა და 3D განზომილებაში კორექტულად 
გარდაქმნა  

 შექმნილი 3D მოდელის ანიმირება  
 დავალება: ილუსტრატორის ფაილიდან ვექტორის გარდაქმნა 3D განზომილებაში,  

მისი ანიმირება და რენდერი  

ლექცია 14: BASIC კომპოზიტინგი  

 Adobe After Effects-ის გაცნობა  
 მისი პანელები და ნავიგაციები  
 Cinema4D-დან დარენდერებული ფაილის შეტანა და ბაზისური კომპოზიტინგი  
 დავალება: Cinema4D-დან ნამუშევრის დამუშავება Adobe After Effects-ში 

(კომპოზიტინგი) 

ლექცია 15: პრაქტიკული დავალება: მოდელირება, რენდერი და  
კომპოზიტინგი  

 3D მოდელის (iPhone X) შექმნა, განათება და დატექსტურება დარენდერება 
 Basic კომპოზიტინგი Adobe After Effects-ში 

ლექცია 16: გამოცდა  

 კურსის განმავლობაში გავლილი ტექნიკებით მოდელის შექმნა, ანიმირება, 
დატექსტურება და რენდერი. 
 

 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

 
კურსის მსმენელებმა იციან: 

 3D პროგრამასთან, Cinema 4D-ში მუშაობა 
 ფორმების შექმნა, განათების სწორად განლაგება, დატექსტურება, რენდერი, საბაზისო 

კომპოზიტინგი  (Adobe After Effects-ში)  
 
კურსის მსმენელებს შეუძლიათ: 

 ლექციებზე მიღებული ცოდნის მეშვეობით დასაქმდნენ სარეკლამო თუ სატელევიზიო 
სივრცეში შესაბამის პოზიციებზე 

 

სასწავლო კურსის მოთხოვნები 

შრომისმოყვარეობა, დაუზარლობა, კომპიუტერთან მუშაობის გამოცდილება და ინგლისური 
ენის საბაზისო ცოდნა 
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სასწავლო კურსის შეფასება 

შეფასების კომპონენტები: 
 მოცემული კურსის გამოცდა პრაქტიკულია და გულისხმობს შეძენილი ცოდნის 

დემონსტრირებას, რაც ნიშნავს კურსის განმავლობაში გავლილი ტექნიკებით 
მოდელის შექმნას, ანიმაცის, დატექსტურებასა და რენდერს.   
 

 კურსის განმავლობაში ჩატარედება ორი გამოცდა, მე-11 და მე-16 ლექციებზე.  
 
 მე-11 ლექციაზე ჩატარებული გამოცდა შეფასდება მაქსიმუმ 40 ქულით 
 
 მე-16 ლექციაზე ჩატარებული გამოცდა (საბოლოო ნამუშევარი) შეფასდება 60 

ქულით 
 

 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა მოაგროვოს 
მინიმუმ 70 ქულა 
 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი სერტიფიკატთან ერთად 
მიიღებს წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას ლექტორისგან. 
 

ლექტორის შესახებ 

 ნიკა ნიკიფი არის მოუშენ დიზაინერი - “Betlive-”ში, იგი თანამშრომლობდა 
სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი2“-თან. 
 

 ნიკას პორტფოლიოს სანახვად ეწვიეთ შემდეგ ბმულებს: 
  https://vimeo.com/444005303  
  https://www.behance.net/nikifi    
  https://www.instagram.com/_nikanikifi_/    
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