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აბსტრაქტი 

გრაფიკული დიზაინი როგორც ვიზუალური კომუნიკაციის მეთოდი გვაძლევს 

საშუალებას აუდიტორიამდე მივიტანოთ სათქმელი მარტივად და ესთეტიურად. 

სოციალური მედის ერთ-ერთი არხი facebook-არის ჩვენი კვლევის ობიექტი, უფრო 

კონკრეტულად კი facebook-ზე განთავსებული ვიზუალები. 

მაგრამ აქ უმთავრესია შემდეგი რამ, როგორ ხდება სწორად შერჩევა ვიზუალების 

გარკვეული ინდუსტრიებისათვის, არსებობს თუ არა რაიმე სტანდარტი რის 

მიხედვითაც ქმნიან ვიზუალებს დიზაინერები. ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ 

სხვადასხვა ინდუსტრიები ემსახურებიან სხვადასხვა მიზნებს, რის გამოც მესიჯებიც 

განსხვავდება ერთმანეთისაგან. შეირჩა სამი ერთმანეთისაგან რადიკალურად 

განსხვავებული და კონტრასტული ინდუსტრიები. 

1. სამშენებლო ინდუსტრია 

2. ჰიპერმარკეტების  ქსელი 

3. ჯანდაცვა, ლაბორატორიები  

კვლევის შედეგად კი მივიღეთ ის ძირითადი სტანდარტები, რომლის დაცვის 

შემთხვევაში საკმაოდ კარგ შედეგს მიიღებენ facebook გვერდზე მომხმარებლის 

ჩართულობის კუთხით კომპანიები.  

დაფუძნებული თეორის დახმარებით გამოვყავით პოსტების კატეგორიები , რომლებიც 

დღეს ყველაზე მეტად არის აქტუალური facebook- ზე.  ესენია : 

1. ინფორმაციული პოსტი 

2. სერვის პოსტი 

3. კრეატიული პოსტი 

4. დღესასწაულის აღმნიშვნელი პოსტი 

5. ვიდეო პოსტი 

შედეგი საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა კონტენტის გაანალიზების შემდეგ, როდესაც 

რეიტინგის მიხედვით სხვადასხვა ინდუსტრიების გვერდების ანალიზისას 

განსხვავებული სტანდარტები გამოიკვეთა. 
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Graphic design serves as a visual communication which help to  deliver the messege  to target 

audience. One of the social media’s channel – Facebook is a subject of our research, but to be 

specific, the subject is Visuals of the Facebook. 

The main thing is how to choose the fitting Visual of the industry, or are there any standarts for 

that? The interesting thing is that many industries serve different things and the message they 

deliver differs. For this research we choose 3 different industries: 

 Development companies 

 Hypermarkets 

 Healthcare 

The research showed a standart, where the company benefits using Facebook and has a good 

engagement with a public. 

Using this theory we made a category for posts, which are the most  popular on Facebook: 

 Informational post 

 Servise post 

 Creative Post 

 Celebrating post 

 Video post 

After analysing the content, the results we pretty much interesting. Different standards were 

revealed when analyzing the pages of different industries according to the rating.  

Search Terms:  Graphic design, visual communication, graphic design techniques, visual style of 

posts, social media. 
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ტერმინები 

 

 

გრაფიკული დიზაინი ეს არის ვიზუალური კომუნიკაციის ფორმა, რომლის მთავარი მიზანია 

ესთეტიურად და მარტივად მიიტანოს სამიზნე აუდიტორიამდე მთავარი მესიჯი. 

UI/UX ეს გახლავთ დიზაინის ფორმა, რომელიც ქმნის ვების ინტერფეისის ვიზუალს და 

ამავდროულად კეთდება გათვლები მომხმარებლის ქცევიდან გამომდინარე, თუ როგორ უნდა 

ჩამოვაყალიბოთ მარტივი მომხარებელზე მაქსიმალურად მორგებული ინტერფეისი.  

გრაფიკული დიზაინის შესრულების ტექნიკები აქ იგულისხმება თუ როგორ არის 

შესრულებული ესა თუ ის ვიზუალი. ეს შეიძლება იყოს 3D, ილუსტრაცია, ანიმაცია და ა.შ.  

გრაფიკული დიზაინის ელემენტები  გრაფიკული დიზიანის ელემენტებია ის თუ რისგან 

შედგება ვიზუალი, მაგალითად  ტიპოგრაფია, სივრცე, ფერი, ფორმა და აშ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


