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روش ها، الگوها و قواعد طراحی و اجرای عنوان بندی به منزلۀ شناسنامۀ 
برنامه  یک  قسمت  آخرین  در  عنوان بندی  است.  تلویزیونی  برنامۀ  یک 
ساخته می شود؛ اما نخستین قسمت برنامه نمایش داده می شود. از این رو از 

اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است.
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طراحی عنوان بندی

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    حروف و عناوین چه نقشی در یک برنامه تلویزیوني دارد؟ و بر چه اساسی طراحی مي شود؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، قواعد طراحي و روش هاي مختلف عنوان بندي را فرا مي گیرند.

استاندارد عملكرد
  طراحی عنوان بندی برنامه با توجه به محتوا و عوامل اجرایی برنامه بر اساس ضوابط زمان بندی عنوان بندی 

در فیلم 
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گرافیک عنوان بندی 
اطراف ما سرشار از نوشته هایی است که پیامی را برایمان روشن می کنند و آن را به ما انتقال می دهند. اگر 

یک روز از خانه تا مدرسه چشم هایتان را به در و دیوار شهر بیندازید، آنها را خواهید دید. 
چه چیزی باعث جلب توجه شما می شود؟

آیا می توانید چندین متن را که در مسیرتان به چشم می خورد، یادداشت نمایید و ویژگی های آن را بیان کنید؟
این نوشته ها چه اهمیتی دارند و باید گویای چه چیزی باشند؟

آیا نوشته ها همراه با تصاویر هستند؟
تصاویر چه کمکی به وضوح معنای نوشته ها می کند؟

آیا این ترکیب تصاویر و نوشته ها به نوعی معرف محتوای مورد نظر هستند؟
به صورت  استفاده می شود. گرافیک، هنری است که  از گرافیک  به طور عمومی  تلویزیونی،  برنامۀ  در یک 
نوشتاری، چاپی، تصویری، نموداری و طراحی خود را نشان می دهد. شکل های متنوع این هنر در تلویزیون و 

فیلمسازی عبارت اند از:
1. طرح عناوین برنامه

2. تصاویر تزیینی
3. جدول های توضیحی

4. نقشه و نمودار 
آنها  دارند که مهم ترین  به عهده  را  زیادی  برنامه، کارکردهای  به ساختاِر  توجه  با  این شکل ها،  از  هرکدام 

عنوان بندی برنامه است. عنوان بندی یک برنامه به طوِر کلی به سه قسمت تقسیم می شود:
    عنوان بندی افتتاحیه

    متن های در طوِل برنامه

    عنوان بندی پایانی

هر کدام از سه قسمِت فوق، متشکل از اجزایی هستند که آن اجزا از اصوِل فرمی حاکم بر هنرهای تجسمی 
و سواِد بصری تبعیت می کنند.

تیتراژ واژه ای فرانسوی است و به فرم نمایشی  تجسمی گفته می شود که در آغاز و پایان فیلم ها قرار می گیرد. 
حضور۳ عنصر گرافیک، حرکت و صدا با محوریت موضوع خاص برای تیتراژ الزم و ضروری است. حرکت و صدا 

به جنبه های نمایشی تیتراژ مربوط می شود و طراحی گرافیک، شرط الزم تجسمی بودن آن است. 
دیدگاه های متفاوتی دربارۀ تیتراژ وجود دارد؛ در دیدگاه اول تیتراژ فقط شناسنامۀ فیلم یا برنامه است. 

برای  فرصتی  را  تیتراژ  دیدگاه سوم،  و  می گیرد.  نظر  در  فیلم  شروع  اعالم  زنگ  را  تیتراژ  دوم،  دیدگاه 
فضاسازی ذهنی تماشاگر تلقی می کند. این سه دیدگاه به مرور زمان و با معرفی قابلیت های جدید تیتراژ، 
مطرح شده است. از نظر دیدگاه اول، فیلم نیز مانند هر اثر دیگر، شناسنامه ای دارد که دست  اندرکاران و 

عوامل تولید را معرفی می کند و این اطالع رسانی بر عهدۀ تیتراژ است.
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در دیدگاه دوم، با تأکید بر اینکه تیتراژ، زنگ اعالم شروع فیلم است، می خواهد فرصتی را در اختیار تماشاگر 
و بیننده قرار دهد تا آمادۀ دیدن فیلم شود. مطابق این دیدگاه، دیگر نیاز نیست تیتراژ تالش کند تا تماشاگر 
را جلب و جذب کند، زیرا این طور فرض شده که مخاطب، فیلم را انتخاب کرده و فقط نیازمند فرصتی است تا 

خود را در موقعیت تماشاگر قرار دهد. 
دیدگاه سوم نیز با در نظر داشتن اینکه یک فرم نمایشی است، بنابراین فضاسازی نمایشی داستان و پرداخت 

سینمایی یا تلویزیونی آن را هدف قرار می دهد. 
بدین معنا، تماشاگر فیلم می خواهد بداند با چه ژانری از سینما روبه روست؟ 

آیا یک فیلم ملودرام خانوادگی را خواهد دید یا یک فیلم پلیسی یا یک فیلم کاماًل هنری؟ 
این فضاسازی هم به لحاظ فرم و هم از نظر محتوا، برای مخاطب و تماشاگر دارای اهمیت خاصی است. البته 
باید در نظر داشت که این سه دیدگاه، سه کاربرد تیتراژ را شامل می شود و هر کدام، بسته به کارکردی که از 

تیتراژ انتظار دارد، آن را مهم تر می داند.
کارکرد تیتراژ تا حدودی شبیه جلد کتاب است. آنگونه که در جلد کتاب با انتخاب عناصر، فرم ها و چینش 
آنها تالش می شود مخاطِب کتاب در جریان موضوع آن قرار گیرد و در کوتاه ترین زمان ممکن بتواند کتاب 
مورد نظرش را بیابد. معموالً با تمرکز در مقابل ویترین کتاب فروشی و در یک نگاه کلی و گذرا، از شکل و 
فضای طراحی جلد، موضوع کتاب را به راحتی می توان حدس زد. عالوه بر اطالع رسانی، تیتراژ نیز مانند کتاب، 

فضاسازی می کند تا مخاطب بتواند به راحتی مضمون کلی فیلم یا کتاب را بداند.
حال با توجه به مطالب فوق، هدف از عنوان بندی چه چیزی باید باشد؟

عناوین آغاز برنامه، نمایشگر سبک و حالت آن است. نوِع زمینه، اندازه و رنگ آن و نوِع حروف عناوین پیش 
درآمدی برای برنامه است. مهم تر از همه اینکه، عنوان بندی باید با محتوای برنامه متناسب باشد. 

عنوان بندی خوب، عاملی مؤثر در جلب توجه بیننده، مطلع کردن و تحریِک احساسات اوست. عناوین برنامه 
نباید بیش از حد گرافیکی باشند که صرفاً جنبه های تزیینی پیدا کنند و بسیار پیچیده و گنگ شوند. این 
موضوع از طرفی نباید زیاد ساده باشد که سبک و مبهم برداشت شود. عنوان بندی باید بدون آشفتگی باشد و 

انسجام و یکدستی خود را حفظ کند؛ پراکنده نباشد و در اطراف قاب تصویر محو نشود.
مهم ترین خصیصۀ یک عنوان بندی، قابل فهم بودن آن است. حروف برای انتقال اطالعات به بیننده است، 
و اگر نتوان آن را به سرعت و راحت خواند، در این فرایند ارتباطی شکست خورده است. خوانایی هر جزء 

گرافیکی به نحوۀ پرداخت،  اندازه و تضاد با زمینۀ آن بستگی دارد. 

  تصویر1
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فعالیت 
در سه تصویر ارائه شده، سه عنوان بندی مختلف داده شده است. با توجه به دیدگاه های موجود در عنوان بندی، کارگاهی

در مورد هر کدام در کالس بحث کنید و نتایج را مورد ارزیابی قرار دهید. 

  تصویر4

  تصویر۳

  تصویر2
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دو برنامۀ تلویزیونی را انتخاب کنید و در مورد عنوان بندی آنها و نوِع دیدگاه حاکم در ساختشان در کالس 
گزارشی را ارائه دهید. آیا اهداف عنوان بندی توسط گروه سازنده برآورده شده است؟

فعالیت 
کالسي

انتخاب موسیقی عنوان بندی    
افتتاحیه  )عنوان بندی  عنوان بندی،  قسمت  دو  در  موسیقی  از 
اجرای  کنار  در  موسیقی  می شود.  استفاده  پایانی(  عنوان بندی  و 
برنامه نقش بسیار مهمی در ساخت حال و  گرافیکی عنوان بندی 

هوا و اتمسفر برنامه دارد. 
هر کدام از دو اجرای موسیقی که در عنوان بندی آغازین و پایانی 
یک برنامه استفاده می شود، می تواند به صورت مجزا از برنامه باشد، 
اما نکتۀ مهم آن است که از نظر محتوایی و درون مایه ای با کلیت 

برنامه سازگاری داشته باشد. 

سه برنامۀ تلویزیونی را انتخاب کنید و در مورد موسیقی عنوان بندی استفاده شده در آن، گزارشی را در 
کالس به سه صورت ارائه دهید:

* به موسیقی گوش دهید و عنوان بندی آن را نبینید. 
* عنوان بندی را بدون موسیقی ببینید و موسیقی آن را نشنوید.

* عنوان بندی را به طور کامل ببنید و بشنوید و گزارشی را بنویسید.
در هر سۀ این موارد چه تأثیرات حسی دریافت کرده اید؟

فعالیت 
کالسي

  تصویر6

  تصویر5

اجراهای موسیقی استفاده  شده در عنوان بندی ها به نوعی هویت احساسی برنامه را تشکیل می دهند که بر 
روح و روان مخاطب نقش می بندد و حتی بعد از پایان پخش برنامه به زندگی خود در قلب مخاطب ادامه 
می دهند. از نمونه های موفق این نوع موسیقی ها می توان به عنوان بندی افتتاحیه و پایانی برنامۀ »ماه عسل« 

اشاره کرد که تأثیر بسزایی را بر موفقیت برنامه و رشد آن از نظر مخاطب داشته است. 
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آماده سازی عناوین و اسامی    
مهم ترین اجزای گرافیکی سازنده در عنوان بندی عبارت  اند از زمینۀ عناوین و حروف بندی آن. 

زمینۀ عناوین
زمینۀ انتخابی برای قرارگرفتن عناوین به روی آنها کاماًل به موقعیت و شرایط بستگی دارد. 

آیا می توانید بگویید زمینه های ساده بر عنوان بندی تأثیر مثبت دارد یا آن را مرده و بی حالت جلوه می دهد؟ 
آیا می توان گفت زمینه های تزئینی )دارای بافت خاص یا طرح های انتزاعی( جاذبۀ بصری را مبهم می کنند؟ 

هیچگاه نمی شود به این پرسش ها پاسخ قطعی داد. پس چگونه می توان زمینه را انتخاب کرد؟ 
مسئلۀ مهم در جنس انتخاب هایی است که به صورت مجزا در مورد اجزا و عناصری گرافیکی انجام می شود. 
به طور کلی چند نوع زمینه برای عناوین وجود دارد: زمینه های تک رنگ یا چند رنگ. با توجه به شرایط زیر 

می توان این زمینه ها را با حروف ترکیب کرد:
1( حروف بندی روی زمینه های چند رنگ خواندِن آنها را تا حدودی مشکل می کند. اگر عناوین را روی نماهای 
گرفته شده در خارج از استودیو قرار دهید )به عنوان مثال صحنۀ خیابان(، ممکن است چشم برای دریافت 

اطالعات دچار مشکل شود و یا توجهش به زمینۀ حروف بندی جلب گردد.
2( در اکثر موارد، به کمک حروف بزرگ تر روی رنگ مایه های روشن )سفید یا زرد( و یا حاشیۀ مشخص 
با بعضی رنگ ها، ظاهری مبهم  اما حتی عنوان بندی ساده در رابطه  )سیاه( خوانایی کلمات بهتر می شود. 

خواهد داشت )قرمز روی سبز یا قرمز روی خاکستری(.
در تلویزیون های تک فام نیز هنگامی که درجات خاکستری حروف بندی با زمینه شان یکسان باشد، حروف بندی 

مبهم خواهد بود.
3( از ارائۀ حروف بر زمینه های با رنگ مایۀ مشابه یا مواد چاپی خودداری کنید. به طور مثال عنوان بندی 

روی صفحۀ روزنامه. 
4( حروف بندی با رنگ های روشن ساده تر از رنگ های تیره خوانده می شود.

5( زمینه های با رنگ رقیق یا خنثی از رنگ های اشباع شده بهتر هستند.

تصویر8  تصویر7
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انواع حروف بندی
اما باید توجه داشت که عنوان بندی  اگرچه معموالً حروف بندی در عناوین برنامه جدی گرفته نمی شود، 

بدون تناسب و غیرحرفه ای از موفقیت برنامه خواهد کاست. 
امروزه با قابلیت هایی که برنامه های مختلف گرافیکی در اختیاِر طراحان قرار می دهند حروف  متنوعی ابداع 
شده اند که کارکردهای زیادی دارند. حروف می توانند به دو صورت توپُر)Solid( یا توخالی)Outline( استفاده 
شوند. همچنین می توان برای آنها سایه درنظر گرفت یا لب های حروف را به واسطۀ رنگ دیگری متمایز کرد 

)اصطالحاً به حروف لبه داد(. 
 CG)Generator Character(یکی از ابزارهای مرتبط برای تنظیم و طراحی حروف بندی برنامه های تلویزیونی

نام دارد. با این دستگاه می توان نوِع خط Font ، شکل، اندازه، رنگ و طراحی حروف را تغییرداد. 
 ،)Flip(دروازه ای ،)Flash( همچنین می توان نحوۀ انتقاِل مابین حروف را نیز تعیین کرد، مانند چشمک زن

حرکت دادن )چپ به راست Crawl یا پایین به باال Roll( و متحرک سازی )Animate( حروف.

گرافیک درون برنامه
گرافیک تصویری و نموداری از کاربردی ترین عوامل تصویری در برنامه های تلویزیونی هستند، زیرا این عوامل 

اطالعات الزم را به طور فشرده و روشن در چند لحظه به بیننده نشان می دهند. 
به کمک این عوامل می توان پیشرفت و گسترش موضوع، ابعاد و روابط میان موضوعات را نشان داد؛ آمار و 
ارقام را قابل فهم، جالب و مطالب پیچیده را ساده کرد. فرم های گرافیک درون برنامه می توانند به دو صورت 
متحرک و سه بعدی باشند. گرافیک متحرک می تواند به متن جان بخشی کند و آن را از حالت تخت و یک 

بعدی خارج سازد.
این نوع گرافیک برای زمانی استفاده می شود که قرار است حجم گسترده ای از اطالعات خود را نشان دهد. 
گرافیک های سه بعدی جلوه های نمایشی بیشتری دارند و می توانند توجه بیننده را متمرکز و موقعیت را برای 
وی قابل فهم تر کنند. این قبیل گرافیک ها غالباً در برنامه های ورزشی و پرتحرک استفاده می شود یا به عبارت 

دیگر زمانی که الیه های مختلفی در گرافیک وجود داشته باشد، مناسب است.

  تصویر9
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طراحی عنوان بندی
استفاده  نمایشی  فرمت  دو  از  معمول  به طور  تلویزیونی  تولیدات 

می کنند:
* فرمت با کیفیت استاندارد)SDTV( با نسبت 3:4

* فرمت  با کیفیت باال )HDTV( با نسبت 9:16
برای طراحی عنوان بندی اطالع از فرمت نمایشی تولید بسیار حائز 
از فرمت استاندارد استفاده  اهمیت است. به طور عمومی همواره 
می شود. نکات مهم و ضروری در طراحی عنوان بندی یک برنامه به 

قرار زیر است که توصیه می شود در طراحی لحاظ گردد:
1( حاشیۀ مناسب و امن )Area Safe( تصـویر رعایت شود که تمام 

بخش های عنوان بندی دیده شود.
2( همواره از مواد مات استفاده کنید. از بازتاب های نامناسب ناشی 

از حروف بندی درخشان و براق اجتناب کنید.
3( بهتر است حروف ساده و ضخیم باشند. ممکن است نازک نویسی 
در فرمت با کیفیت باال دیده  شود، اما در فرمت استاندارد بخش های 

قابل توجهی از حروف احساس نخواهد شد.
4( از چین خوردگی و پستی و بلندی در سطح تصاویر اجتناب 

کنید.
5( تصاویر گرافیکی بزرگ بر تلویزیون مانند تصاویر کوچک دیده 

می شود؛ از این رو، از اندازۀ متناسب استفاده کنید.
کاهش بی تناسب، ابعاِد خطوط نازک را ضعیف می کند. در نظر داشته باشید برعکس گفتۀ فوق نیز صادق 

است. بزرگ کردن تصاویر گرافیکی کوچک، جزئیات آن را خشن نشان می دهد. 
6( مراقب باشید که تصاویر گرافیکی به طور یکنواخت نورپردازی شوند و سایه ها اشکال ایجاد نکند.

7( به کیفیت رنگ در عنوان بندی دقت کنید. رنگ ها احساس حروف را انتقال می دهند. رنگ های شاد ممکن 
است جذاب و قوی باشد و یا بی معنا و ناخوشایند جلوه کند.

8( به منظور تسریع القای اطالعات، ارائۀ اطالعات جزئی را به حداقل برسانید. 
از پیش زمینه  نگه  دارید. معموالً حروف روشن تر  را متناسب  و پیش زمینه  مابین حروف عناوین  9( تضاد 

هستند. 

نام خود و چندین نفر از دوستان تان را به روی تصاویرشان بنویسید. سعی کنید در انتخاب زمینه و حروف، 
نکات الزم را رعایت کنید. تجربه هایتان را در کالس گزارش دهید.

فعالیت 
کالسي

  تصویر10

  تصویر11

  تصویر12
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فعالیت 
در مورد طراحی های زیر در کالس بحث کنید و نقاط قوت یا ضعف هرکدام را بنویسید.کارگاهی

جمالت و کلماِت زیر را به روی تصاویری متناسب با محتواِی جمالت طراحی کنید.
* هوای امروز تهران در کمترین و در بیشترین به ترتیب 12و 34 درجۀ سانتیگراد است.

* پرسپولیس 2 -استقالل تهران صفر
* جناب آقای دکتر رمضانی

)کارشناس تغذیه و خانواده/ استاد دانشگاه(
* مهمان برنامه

* نیروهای اشغالگر قدس، چند تن از مردم فلسطین را به قتل رساندند.

فعالیت 
کالسي

تصویر14  تصویر1۳

تصویر16  تصویر15

-------------------------------
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-------------------------------
-------------------------------

-------------------------------
-------------------------------

-------------------------------
-------------------------------
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ارزشیابی واحد یادگیري طراحي عنوان بندي 

    
معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل کار ردیف

2 گرافیک عنوان بندي 1

1 انتخاب موسیقی عنوان بندی 2

2 آماده سازی عناوین و اسامی 3

2 طراحي عنوان بندي 4

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
تفکر خالق  )N15(، رعایت بهداشت محیط کار، روحیۀ کار جمعی

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.

شرح کار:

گرافیک عنوان بندي، انتخاب موسیقی عنوان بندی، آماده سازی عناوین و اسامی، طراحي عنوان بندي

استاندارد عملكرد:
طراحی عنوان بندی برنامه با توجه به محتوا و عوامل اجرایی برنامه بر اساس ضوابط زمان بندی عنوان بندی در فیلم

شاخص ها:
1- شناخت مباني هنرهاي تجسمي

2- توانایي فني در اجراي مباني گرافیک 

شرایط انجام کار:
مكان:  استودیو تدوین یا سایت رایانه

ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات رایانه ای مناسب برای کار طراحی
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اجرای عنوان بندی 

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
     عناوین طراحی شده، چگونه در طول برنامه به  کارگرفته می شود؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مهارت اجراي عنوان بندي را کسب مي کنند.

استاندارد عملكرد
  اجرای عنوان بندی با توجه به طراحی آن و اصول زیبایی شناسی عنوان بندی
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انتخاب شیوه
عناوین عنوان بندی به دو صورت در یک برنامه تلویزیونی استفاده می شود: 

1( از طریق دستگاه های CG که در استودیوهای تلویزیونی وجود دارد. 
2( به صورت مجزا در قالب یک فایل صوتی و تصویری به برنامه اضافه می شوند.

عناوین افتتاحیه و پایانی برنامه غالباً به صورت دوم و عناوین درون برنامه به صورت اول استفاده می شوند.
نکتۀ مهم در اینجا، انتخاب شیوۀ عملکرد و نحوۀ اجرای عنوان بندی است که بسیار تحت تأثیر دیدگاه های 
سازندگان برنامۀ تلویزیونی قرار دارد. سازندگان برنامه با توجه به نوع برنامه، سالیق شخصی و ذوقی خود، 

می توانند شکل های جدیدی در عنوان بندی به وجود بیاورند یا آنها را ابداع نمایند. 
انواع آن شناخته شود تا با شناخت قابلیت ها و کارکردهای  برای شناخت شیوۀ عنوان بندی الزم است که 
هرکدام، شیوۀ مؤثر برای اجرای آن انتخاب و عملی شود. از انواع عنوان بندی معموالً برای عنوان بندی آغازین 
و افتتاحیه  استفاده می شود. عنوان بندی پایانی اصطالحاً به صورت » رولی« )حرکت نوشته از پایین کادر به 

سمت باال( استفاده می شود یا به صورت نوشتن عناوین در یک صفحه و قطع به صفحۀ بعد به کار می رود.

انواع عنوان بندی 
1( عنوان بندی با حروف بر روی زمینۀ سیاه

از  استفاده  فیلم ،  در  عنوان بندی  نوع  ابتدایی ترین 
فیلم  ساخت  عوامل  و  نوان  ع رفی  مع برای  حروف 
این  نوشتن  با  سینما  تاریخ  یۀ  اول ی  فیلم ها است. 
حروف به رنگ سفید بر روی زمینۀ سیاه به معرفی 
عنوان فیلم و عوامل ساخت آن می پرداختند؛ اما 
حروف  فونت های  انتخاب  در  ی  حساسیت بعدها 

ایجاد شد. اهمیت اسامی و سبک فیلم، در انتخاب حروف تأثیر بسزایی دارد. عنوان فیلم که از  مهم ترین عناوین 
یک عنوان بندی است، باعث شد که اندازۀ فونت آن با دیگر عناوین متفاوت باشد. نام عوامل با  اهمیت ، از جمله 
کارگردان و بازیگران ستاره و قهرمان اصلی نیز با فونت های متفاوت دیگری نوشته می شد. این تغییرات، فضای 
تازه ای به عنوان بندی داد. سبک فیلم نیز در شکل حروف تغییراتی ایجاد می کرد. حروف مرتفع سریف دار برای 
فیلم های وسترن استفاده می شد تا تداعی گر برخی ویژگی های بصری این ژانر سینمایی باشد )گانگسترهای 
بلند قد، کاکتوس های دراز و کشیده(. برای دیگر سبک ها نیز، حروف  متناسب با آن فیلم در نظر گرفته یا 

طراحی می شدند. 
برای فیلم های کمدی از فونت های فانتزی و برای فیلم های وحشت از فونت های تیز و اکسپرسیو استفاده 
می شد.بعد از حساسیت در انتخاب فونت ها از طریق رنگ و فرم ، سازندگان این نوع عنوان بندی به مسئله 
ترکیب بندی حروف بر روی صفحه دقت کردند و سعی کردند با حروف فضای بصری خلق کنند. این نوع از 
عنوان بندی، با کات های هر پالن به پالن بعدی در اول فیلم نمایان می شده اند. اما بعدها با امکانات سینمایی 
همچون )فید اوت- فید این دیزالو( از فضای متنوع تری برخوردار شدند. در حال حاضر این شکل عنوان بندی 

در میان اکثر فیلمسازها به عنوان یک عنوان بندی ساده رواج دارد. 

  تصویر17



ویژه دختران

128

2( عنوان بندی فونت بر روی پالن
با پیشرفت تکنولوژی امکان حک نوشته بر روی فیلم فراهم شد. نوشتن عناوین بازیگران در چهره هایشان با 
استفاده از Fix frame )ثابت نمودن تصاویر و قرار گرفتن نوشته ها( تصاویر فضای گرافیکی عنوان بندی را ارتقا 

بخشید و به معرفی دقیق تر از عوامل ساخت فیلم پرداخت. 
این گونه از عنوان بندی، شناسنامۀ فیلم را در دل اثر قرار می دهد و همراه با معرفی شناسنامه، مخاطب را 
با فضا و سبک فیلم آشنا می کند. استفاده از فیکس فریم، تصاویر و حروف ترکیب بندی عناوین را متنوع تر 

می سازد.

  تصویر18

  تصویر19
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3( عنوان بندی با حروف متحرک
پیوند  اساسی  عامل  عنوان بندی،  در  متحرک  گرافیک  به  وجود  آمدن  و  گرافیکی  عناصر  در  حرکت  ایجاد 
عنوان بندی با خود فیلم می گردد. همان طور که سینما اصل اساسی خود را از حرکت و تداوم حرکت گرفته 

با خود سینما هماهنگ سازد.  است، گرافیک متحرک توانست عنوان بندی را 
حرکت باعث به وجود  آمدن میزانسن در کادر، برای عناصر گرافیکی می شود. این امکان به حروف  شخصیت 
از ورود و خروج به کادر استفاده کنند. گرافیک متحرک، امکانات بسیاری به ساختن  تا بتوانند  می بخشد 

عنوان بندی می بخشد و آن را به عنوان گونه ای از گرافیک نوین معرفی می نماید.

4( عنوان بندی با عكس، نقاشی، حروف
عکس می تواند تصاویر دقیقی از پیرامون ما، محیط اطراف و آدم ها را به کامل ترین شکل به مخاطب انتقال 
از درون فیلم است.  در عنوان بندی، به مثابه سندی حاوی اطالعات  دهد. ورود عکس به فیلم و مخصوصاً 

ترکیب عکس، حروف و نقاشی در عنوان بندی با توجه به محتوای فیلم توجه فیلمسازان را برانگیخت. 
پاشیدن رنگ بر صفحه؛ طراحی با دست و ضربه های قلم مو برای نوشتن عناوین شکل تازه ای در عنوان بندی 

فیلم بود.

  تصویر21  تصویر20
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5( عنوان بندی با افكت های سینمایی و امكانات دوربین
استفاده از امکانات دوربین و افکت های البراتوار و استودیو برای ساخت عنوان بندی، ایده های تازه  ای را مطرح 
کرد. امکانات زوم- فلو و فوکوس کردن دوربین پن، تیلت، سوئیچ پن و... بر روی عکس یا پالن فیلم و بازیگران 
نوعی عنوان بندی  را ساخت که باید طراح عنوان بندی بسیاری از ایده  ها را با دوربین عملی سازد. ساختن این 

جنس از عنوان بندی به شناخت طراحان از امکانات دوربین و افکت های خاص سینمایی وابسته است.

  تصویر22

  تصویر2۳
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6( عنوان بندی روایی
از روایت  استفاده  با  باید  از عنصر روایت در عنوان بندی است. طراح  استفاده  از عنوان بندی روایی،  منظور 
سینمایی، شناسنامۀ فیلم را به مخاطبان ارائه دهد. در این گونه از عنوان بندی داشتن ایده و طرح داستان 

بسیار مهم است. 
اینکه عنوان بندی چگونه آغاز شود و چگونه به پایان برسد. امکانات این عنوان بندی می تواند لوکیشن فیلم، 
بازیگران و سکانس افتتاحیه یک فیلم و عناصر گرافیکی به صورت ترکیبی باشند. توجه به تعلیق و حادثه 

می تواند عنوان بندی جذابی برای فیلم باشد. 

  تصویر24

7( عنوان بندی انیمیشنی
استفاده از انیمیشن در عنوان بندی بیشتر در فیلم هایی که برای کودکان و نوجوانان ساخته می شود، کاربرد 
دارد. این نوع عنوان بندی رفته  رفته به فیلم های کمدی هم راه پیدا کردند. عنوان بندی با طراحی کارتونی 
شخصیت های فیلم آغاز و عوامل فیلم نیز با طنزهایی که دارند، در عنوان بندی به صورت انیمیشن نشان 
داده می شوند. برای مثال، برای معرفی فیلمبردار فیلم دوربینی با پایه هایش نشان داده می شود که در حال 
فرار از دست فیلمبردار است؛ یا مسئول تدوین فیلم با قیچی ای در دست در پی برش دادن نگاتیوهای فیلم 
دیده می شود. کارگردان فیلم با صندلی مخصوص و بلندگوی خود فریاد زنان از گوشۀ کادر وارد می شود و 
از جایی دیگر خارج می شود. بعدها این گونه از عنوان بندی در فیلم های پلیسی و ملودرام های خانوادگی نیز 

کارکرد فراوانی پیدا کرد. از این نوع عنوان بندی در عرصۀ تلویزیون بیشتر استفاده می شود.
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زمان بندی عناوین
به طورکلی ویژگی های زیر به عنوان نکاِت قابل توجه در عنوان بندی باید رعایت شود: 

الف( ریتم عناوین:

     ترکیب  بندي حروف باید محکم و قوی باشد، از خطوط باریک و نازک در باال و پایین حروف و سایه زنی 

اجتناب شود. به ویژه اگر عناوین در زمینه تصویري استفاده شده باشد. این گونه جلوه هاي گرافیکی یا در 
تصویر محو مي شود و یا به گونۀ  ناخوشایندی در تصویر لرزش ایجاد  می کند. 

     اطالعات موجود در عنوان بندی باید در حداقِل خود حفظ شود. به ویژه اگر با زمینۀ متنوع همراه هستند. 

تصویری که از »اطالعات نوشتاری« پر شده باشد، برای اکثر بینندگان خسته کننده و مالل آور است. 

     اندازه های حروف بندی کوچک تر از 1/01 تا 1/52 ارتفاع )عرض( تصویر فاقد جاذبۀ بصری است.

ب( فاصلۀ عناوین:

     فاصلۀ بین حروف را به نسبت 1/2 تا 2/۳ ارتفاع حروف بزرِگ خط در نظر بگیرید. 

پراکندگي عوامل، موجب  باشند.  قرار داشته  از عوامل در گروه های حرفه ای خود  سعی کنید هر یک      

سردرگمی مخاطب می شود برای مثال، عوامل تولید نظیر مدیر تولید، جانشین تولید، تدارکات و دستیاران 
آنها در یک بخش قرار گیرند. فواصل میان گروه ها را به صورت متناسب با عوامل فعال در آن گروه تعریف 

کنید؛ به طوری که یک ریتم ثابت تا انتها حفظ شود و تغییر پیدا نکند.

ج( زمان بندی عناوین:

     افراد از خواندن عناوین سریع به  سادگی دلزده می شوند. اطالعات نوشتاری را تا زمانی بر صفحۀ تلویزیون 

نگاه دارید که دوبار خوانده شوند تا کندترین خوانندگان بتوانند این اطالعات را دنبال کنند. 

     اگر گویندۀ برنامه، متنی را که بر صفحۀ تلویزیون ظاهر شده است، می خواند، از درستی آن اطمینان 

کنید. حاصل 

از میان انواع عنوان بندی یک نوع را گزینش کنید و اسامی هنرآموز و هنرجویان کالس تان را در آن 
طراحی و اجرا کنید. 

نسخه ای از عنوان بندی را در کالس نمایش دهید.

فعالیت 
کالسي

8( عنوان بندی سه بعدی و افكت های رایانه ای
با پیشرفت امکانات سینمایی و ترکیب تصاویر رایانه ای با سینما، عنوان بندی نیز قابلیت های اجرایی زیادی 
پیدا کرد. استفاده از پویانمایی های سه بعدی و یا گرافیک های متحرک سه بعدی، راه را برای دستیابی به این 

گونه عنوان بندی هموار نموده است. 
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نام پنج نفر از دوستان خود را در کالس به عنوان عناوین یک برنامۀ تلویزیونی در نظر بگیرید و در مشاغل 
فرضی زیر به عنوان عوامل سازندۀ یک برنامۀ تلویزیونی فرض کنید. 

سعی کنید عنوان بندی پایانی برای برنامۀ مورد نظر را زمان بندی کنید.
تدوینگر/ دستیار تدوین/ صداگذاری/ تهیه کننده/ کارگردان

فعالیت 
کالسي

اجرای عنوان بندی
اکنون به مرحله ای رسیده ایم که عناوین طراحی شده اند و باید در برنامه استفاده شوند. آیا چیدمان خاصی 

در اجرای اسامی وجود دارد یا می توان آنها را به دلخواه استفاده کرد؟

اسامی در عنوان بندی آغازین به صورت زیر می آیند:

     کمپانی پخش کننده        کمپانی تولید کننده

     سازندۀ اثر         عنوان فیلم یا برنامه

     نقش های اصلی         نقش های مکّمل )سه یا چهار نقش(

     انتخاب نقش ها         موسیقی

     طراح لباس         دستیاران تولید

     تدوینگر         طراح تولید

     مدیر تصویربرداری        مدیرتولید

     تهیه کننده         نویسنده

     کارگردان

عالوه بر اینها ممکن است پیش از درج عناوین، کپشن تقدیم، تشکر یا توضیح فیلم نمایش داده شود.  معموالً 
زمان تیتراژ آغازین فیلم های سینمایی را حدود سه تا پنج درصد زمان کل فیلم در نظر می گیرند. اما حداکثر 
زماِن تحمل تماشاگر، تا سه دقیقه است و بیش از این مالل آور می شود. تیتراژ آغازین برنامه های نمایشی 
تلویزیون، بسته به مدت زمان نمایش هر قسمت، از سی تا نود ثانیه است. زمان اضافه بر یک دقیقه، تقریباً 

دیده و درک نمی شود به ویژه در مجموعه های تلویزیونی بیش از 62 قسمت این نکته قابل توجه است.

نمایش اسامی بازیگران هم ترتیب های متفاوتی دارد که براساس عوامل زیر الویت بندی می شود: 

اهمیت نقش: نام بازیگرانی که نقش مهم تری در فیلم یا برنامه دارند، زودتر نمایش داده می شود.
اولویت هنرمند: بسته به جایگاه هنری، شهرت و سن و سال هنرمند، نام بازیگران ترتیب می شود. 

قراردادی: بعضاً در قرار داد بازیگر قید می شود که نامش چه موقع در تیتراژ نمایش یابد.
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ایفای نقش: براساس تقدم و تأخر ورود به داستان یا صحنه ، نام بازیگران، ترتیب و درج می شود. البته این 
ترتیب گذاری بیشتر در تئاتر و تله تئاتر رایج است.

الفبایی: تقدم و تأخر نمایش نام بازیگران براساس الفبایی نام خانوادگی آنها انجام می شود.

اسامی ای که در تیتراژ آغازین نمایش می یابند، نقش و وظیفه شان در تولید فیلم و روایت داستان کلیدی 
است و آوردن نام آنها در تیتراژ، عالوه بر اطالع رسانی، به فضاسازی فیلم در ذهن مخاطب و تماشاگر کمک 
می کند. برای نمونه نمایش نام برخی بازیگران خاص ، این فکر را در ذهن تماشاگر تداعی می کند که احتماالً 
و  فضاسازی  آغازین  تیتراژ  اصلی  در مجموع هدف  روبه روست.  با سبک خاصی  بازیگر ،  آن  دلیل حضور  به 
تحریک تماشاگر برای تماشای فیلم یا برنامه است؛ با این حال برخی اطالعات شناسنامه ای اثر هم نمایش 

داده می شود. البته نمی توان جنبه های تبلیغی این اسامی و عناوین را در نظر نگرفت.

در عنوان بندی پایانی عوامل باید براساس استاندارد زیر قرار داده شوند. در تهیۀ عنوان بندی پایانی باید کلیۀ   
اسامی از دستیار کارگردان یا مدیر تولید گرفته شوند و بعد از تأیید به ترتیب زیر آورده شوند:

* هر بازیگر به همراه نقشی که ایفا کرده است، به صورت مجزا در یک پالن قرار داده می شود. 
سپس سایر اسامی به ترتیب گروه های زیر به صورت رول اجرا می شود:

     گروه کارگردانی

     گروه نویسندگی

     تهیه کنندۀ سازمانی

     گروه تولید

     بازیگران اصلی، مکمل و سایر بازیگران

     گروه فیلمبرداری و تصویربرداری

     کارگردان هنری

     گروه صحنه و لباس

     گروه صدا

     گروه گریم

     گروه های فنی نور

     گروه های سازمانی فنِی استودیو

     گروه تدوین و صداگذاری

     گروه موسیقی

     گروه اصالح رنگ و نور

     گروه جلوه های ویژه

     ساخت عنوان بندی 

     گروه حمل و نقل

     قدردانی ها
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ارزشیابی واحد یادگیري اجراي عنوان بندي

    
معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 انتخاب شیوه 1

2 عناوین زمان بندی 2

3 اجرای عنوان بندی 3

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
تفکرمنطقي  )N11(، روحیۀ کار جمعي

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.

شرح کار:

انتخاب شیوۀ زمان بندی عناوین، اجرای عنوان بندی

استاندارد عملكرد:
اجرای عنوان بندی با توجه به طراحی عنوان بندی و اصول زیبایی شناسی عنوان بندی

شاخص ها:
توانایي فني در اجراي شیوه هاي مختلف عنوان بندي در برنامۀ تلویزیوني

شرایط انجام کار:
مكان: استودیو تدوین یا سایت رایانه

ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات تدوین، نرم افزارهای تدوین
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