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 ایمیل

 علی اصغر فهیمی فر

 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 ایمیل

  چکیده

ای فراگیر، جذاب و پرطرفدار در علوم ارتباطات تثبیت کرده است. این پیدایش، جای خود را به عنوان رسانهای است که از زمان تلویزیون، رسانه

ها رسانه در طول سالیان اندک، از لحاظ تکنولوژیک و هنری در سراسر دنیا پیشرفت قابل توجهی داشته، و توانسته است دیگر هنرها و تکنولوژی

 بهره کافی را ببرد. هارا در اختیار بگیرد و از آن

اهد های تولیدی در این رسانه شدر این میان، گرافیک ارتباط بسیار زیادی با این رسانه پرطرفدار، برقرار کرده است، به طوری که در اکثر برنامه

ها و رویکرد اثری گرافیکی هستتتی . از ستتوی دیگر برای گرافیک هر شتتبکه فکری مستتتگل صتتورت گرفته استتت، که بر استتاس محتوای اصتتلی،

 شعارهای هر شبکه عناصری متفاوت مورد استفاده قرار گرفته اند.

دهند، که مختص شتتبکه خواهند بود. عناصتتر گرافیکی که ای را تشتتکیل میاین عناصتتر متفاوت، پا از قرار گرفتن در کنار همدیگر مجموعه

مورد استفاده قرار گیرند، و برخی دیگر روی صفحه تلویزیونی و پا از شوند، تا در غایت تصویر برخی در روبروی دوربین فیلمبرداری ایجاد می

گیرند، عناصتتری از قبیل دکور، مجری، لباس مجری، گری ، نور، رنو و ... گردند. عناصتتری که در برابر دوربین قرار میها ایجاد میتولید برنامه

ضبط برنامه ست، که قبل از  صری کها به آنها فکر میا شکل میه پا از تولید برنامهشود. به عنا شبکه، انتخابها   گیرند، از قبیل لوگو و برند 

  های کامپیوتری هها و ترکیبها، زیر نویارنو جامع، انواع گرافیک متحرک، قل  انتخابی برای شتتتبکه، گرید بندی و لی اوت، عنوان بندی

  اشاره نمود.زمان 

ی، الگوی های داخلین عناصر و انواع آن اشاره گردد و در نهایت با نگاه آسیب شناسانه به شبکهگیری ادر این مگاله سعی شده، به چگونگی شکل

 های بومی ارائه گردد.کلی برای اصالح گرافیک در شبکه

 های کلیدیواژه

 .گرافیک تلویزیونی، گرافیک متحرک، مجموعه گرافیکی، شبکه تلویزیونی

 مقدمه

ها های تصویری و شاید پرطرفدارترین آنها، تلویزیون است. با ساختار منسج  گرافیکی، شناسنامه تصویری شبکهترین، رسانه اطبیکی از پرمخ

شتتود تمامی عناصتتر گردد تا مخاطب با فضتتای ایجاد شتتده ارتباط برقرار کند و در نتیجه با آن م نوس گردد. از ستتوی دیگر ستتعی میایجاد می
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ا گیرند. از نشتان شتبکه گرفته ت، از مفهومی خاص تبعیت کنند. بنابراین هیچکدام بدون علت مورد استتفاده قرار نمیاستتفاده شتده در تصتویر

که آگاهانه توستتتط مدیران شتتتبکه، تهیه کنندگان و طرا ان  ها و دکور تلویزیونی، همگی علل معنایی خاصتتتی را به همراه دارند،انتخاب رنو

ستفاده قرار گرف شکل میگرافیک مورد ا صفحه تلویزیون  صویری در جلوی دوربین و بر صر ت ست. این عنا صر ا یبرخ ینهمچن گیرند.ته ا ز عنا

 یکرافگ ، نشتتان یلاز قب ی. عناصتترگردندیمشتتاهده م یزیونیتلو یرتصتتاو یکه رو گردند،یم یجادها در شتتبکه ابرنامه یدپا از تول یکی،گراف

شامل ت شان های یتراژها،متحرک  پا از آن  و ... . امپیوتریک هاییب روف، ترک یو...، انتخاب و طرا  هایرنویاها، زبرنامه یمتحرک، معرف ن

ساختار کل صص در  وزه گراف یرانمد گیرد،یشکل م یکی،ها از لحاظ گرافشبکه یکه   یرا برا یتثاب ینقوان یزیونی،تلو یکشبکه و افراد متخ

صول و قوان یترعا شب یطرا  ینا شفتگ کنند،یم یجادکه ادر  صو یتا از آ صر ت شبکه جلوگ یریعنا ش ینقوان ینشود. ا یریدر   یهابکهدر اکثر 

شبکه یکیموارد گراف ینتر یوجود دارد و به جزئ یامعتبر دن سفانه در  ست. اما متا شاره نموده ا شبکه ا شاهده نم ینا یبوم یهادر  . رددگیامر م

منسج   کیگراف یکموارد باید ابتدا در نتیجه  ها مشاهده گردد.شبکه ینا یهاها و برنامهدر اکثر شبکه یبصر یامر باعث شده تا آشفتگ ینهم

 ، ایجاد گردد.آن کند یکه همه برنامه سازان را ملزم به اجرا یمشخص ینسپا قوان ،ها شناخته شوددر شبکه

 روش تحقیق
ذیرفته ای و مطالعه تصویری شبکه های تلویزیونی صورت په از اسناد و منابع کتابخانهباشد که با استفاداین تحگیق مبتنی بر شیوه توصیفی می 

های تلویزیونی است که در روند سازمان دادن یا نظ  بخشیدن به عناصر های گرافیکی شکل گرفته شبکهاست. محور اصلی این پژوهش، ویژگی

های پژوهش ازکتب فارستتی و خارجی، مصتتا به با و... برای گردآوری نمونه بندی، فضتتاستتازیشتتوند نظیر ریت ، کادر، ترکیببصتتری مطرح می

 اساتید پیشکسوت، پایان نامه های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد، مگاله های پژوهشی داخلی و خارجی استفاده شده است.

 چارچوب نظری
 مجموعه طور به یزیونی،تلو یهادر شبکه یکیمجموعه گراف ییرشکل گ یچگونگ یبررسدر خصوص مطالعات قبلی در این زمینه باید ذکر کرد، 

ست. اما برخ صورت نگرفته ا شور ما تا کنون  شجو یهانامه یاناز پا یدر ک شکل گرفته اند، به ینیکه با عناو ییدان شابه  مک پژوهش ک ینا م

شاره نموده اند، که مجموع ا یندر ا یجزئ اردیها و کتب، به مونامه یانپا یننموده اند. اکثر ا یانیشا شده که  یموارد جزئ ینمورد ا  یکباعث 

  .یفتدپژوهش اتفاق ب ینا یبرا ینسب کلیت

صر  یاود متحرکند خ یاتفاوت که  ینبا ا کنندیم یدا ضور پ یزن یزیونیتلو یردر تصاو شوندیبکارگرفته مچاپی  یککه در گراف یهمان عناصر ب

وجود  زیونییتلو یودر گراف مجزا یعنوان عنصره  رکت ب  رکت است. یزیونیتلو یکدر گراف یگربعد د .گیرندیمتحرک قرار م یرتصاو یبر رو

 یامپ یونییزتلو یردر تصو ند.هست همگام با زمان در  رکت یکنوع گراف یندر ا یریعناصر تصو نام نهاد. یزبتوان  رکت را بعد زمان ن یدشا دارد.

 به سرعت به مخاطب منتگل شود. یدبا

ر د یشبه صتتتورت پخش زنده به نما یغاتدر آغاز تبل و رشتتتد خود رستتتاند. یرا به بارور یغاتبود که کار تبل یارستتتانه ینجذاب تر یزیونتلو

شت که آگه یری. اما دآمدندیم شنیان هایینگذ شده از ا یمی شد. هز ینضبط  سانه پخش  زنده و  یآگهاز  یشکارتون ب یساخت آگه ینهر

 صفحه نمیخواد.(7: 6731بود )هاالس،  ینندهماندگارتر در ذهن ب

 ینههمگام با هز یمیشنیان یغاتتبل یدبه بعد ارزش تول 06کرد و از دهه  یداخود را پ یگی گ یگاهجا یزیونیتلو یغاتتبل یالدیم 16اواخر دهه  در

 لویزیونیت یهاهشبک ینوضع کردند. رقابت ب یزیونیتلو یغاتتبل یبرا ینینو یو استانداردها ینقوان یوهااز استود یآن تعداد یباال رفت، که در پ

شترب ینو جلب مخاطب صوالت ان یدبه روند تول ی شنیمح شد. به اعتگاد  یمی سوتاناز پ یکیمنجر  شک شهور ی ها شبکه  فرلنو یز؛ فراین امر م

 .(60: ص 6707 یا،داشت )فرن یتاهم یشانبرا ینندگانب یشکار و افزا نداشتند و فگط تعداد یشناس یباییبه مسائل ز ییاعتنا

 طراحی گرافیک تلویزیونی

 نیمتحرک مورد استفاده قرار گرفتند. به موازات ا یرتصاو ینشآفر یظرف چند سال پا از تولدشان برا یست ،سده ب یدر ابتدا هایانهرا یدایشپ

سانه شاهد ظهور ر صاو یساز یرهکه ذخ ی هست یمدرن یهاامر  صاو یتوال یر،ت صفحه  یماد یهاصداها و متن را در محمل یر،ت گوناگون مانند؛ 

 ها،کیهمچون گراف ییهااند، رسانه یجیتالید یهاامر، رسانه ین.  اصل اسازدیم یرامکان پذ یرهخام، صفحه گرامافون و غ یل ف ی،عکاس س سا

صاو ضاها و متن یرت شکال، ف صداها، ا سبه در را ییهامتحرک،  ست که قابل محا ستند،  یانها صورت مجموعه د ینکها یعنیه ز ا یگریصرفا به 

 .(37: 6706یچ،) مالوو آمده اند رها دداده
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ندارد.  یدو بعد یکبا گراف یکه چندان ارتباط یژه،استتتت و یهنر یزیونیتلو یککه گراف یافتنددر یماتورهاان یزیون،تلو ینآغاز یاز همان روزها

سانه تلو ینا یلدل صو یزیونتفاوت در ذات ر ست. ت صورت لحظه یزیونتلو یرنهفته ا صورت نور و به   داز موار ییکلذا نور  شود؛یم یدارپد یابه 

 یهادانشگاهها و کارخانه ی،پژوهش یهابزرگ و موسسه یهاتوسط شرکت اییانهرا یرغ  آنکه توسعه تکنولوژ یاست. عل یمیشننوع ان ینکار ا

 یمیشتتنبه ندرت از ان یالدیم 36تا اواخر دهه  یغات،تبل یعو صتتنا یزیونتلو یعنی؛دو مصتترف کننده عمده  گرفت،یافزار انجام مستتخت  یدتول

ستتانه در ر یناز مصتترف کنندگان عمده ا یکیبرد به  یپ یوتریکامپ یمیشتتنبه ارزش ان یغاتکه صتتنعت تبل ی. زمانکردندیاستتتفاده م یانهیارا

سته که ف ینرا به کار گرفت. ا یکزنده و گراف یل از ف یگیشد و تلف یلتبد یزیونتلو سان هاییژگیو یدبا یل خوا شد یان شته با نوع  ین، تنها با ادا

شنان سانه جد یزیونتلو ی. زمانشدیبرآورده م یمی شنان یبرا یدیر در  ینچنو هم یتجرب هاییل در ف ینماییس یهاول هاییکشد که، تکن یمی

 .گرفتیمتحرک مورد استفاده قرار م یکبا گراف یزیونیلوت یهابرنامه

ساخت عنوان بند امروزه شروع برنامه، آموزش از طر یجدا از  صر ینمودها یقبه منظور  سرگرم  یهابرنامه ینه،زم یهاها، جلوهپرده یانم یب

 ( 6یر)تصو .هستند یزیوندر تلو یکگراف یدامنه کارکردها یصحنه و ... همگ یطرا  ی،گوناگون مانند هواشناس یهاکننده کودکان، گزارش

 یبا موضوعات ت،گشیکه وارونه م ی روف شدند؛یم یکنزد یرتصو ینهزم یشبودند که از مکان نامعلوم به پ ینینظاره گر عناو بینندگان تلویزیون

 .پیوستندیبعد به ه  م یهو چند ثان پاشیدندیاز ه  م و شدندیچرخان و پران که در فضا پرت م یعناصر چرخیدند،یبراق و پر جلوه که م

 
صو ساخته جان وArabesque) یل از ف یمی: فر6یرت از  یتنی؛( 

تدائ هاییکگراف  یمزو ج یتنیتوستتتط جان و ی کهمتحرک اب

 ساخته شده است. یتنیو

 (Krasner, 2008: 19 ) 

 های متحرکایجاد ابتدایی شناسه

سال  ساعتغالب برنامه یمحتوا یالدی،م 6616در اواخر  صورت ف یهاها در  صدا ن ی. تکنولوژشدیم یدتول یرنگ هاییل پرطرفدار به   زیضبط 

شد. تنها  یجادپخش ا یدفراه  گشت و امکانات جد RCAاز طرف   یزن یصوت هاییست و س یرنگ یدئوییو یبه بازار آمده بود. دستگاه نوارها
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شبکه تلو سه یردا یزیونیسه  شنا سه آرم برنامه یتجار یهابود که با  ش   ،یس یان ب. طاووس شدیپخش م یاهمراه با   و آرم اس یب یسچ

 (3یرکرده بود. )تصو یکه پل راند آن را طرا  یس یب یا وار یرهدا

 
 برای شده ساخته ابتدایی، متحرک آرمهای از : تصاویری3تصویر

  CBS شبکه

 (55: 6733 یبی،) بم خذ: 

 

 

 تکنیکی –سائول باس از تاثیرگذاران در بُعد هنری 
را  یل بافت و لحن ف یل ،شتتکل گرفت. عنوان ف ی،متحرک بازرگان یردر قلمرو تصتتاو یتجرب یستتاز یل از ف یبه منزله صتتورت یل عنوان ف یطرا 

ستثنا کند،یم یتتثب صاو یناول ین،عناو ها،یابیها و مطالب مربوط به بازارپرده یشپ یبه ا  ل. رابرت ابینندبیآن را م ینندگانهستند که ب یریت

 .((شودیاست که به شما قدرت انجام معجزه داده م ینمثل ا کند؛یفگط ما را قادر به درک متصوراتمان م ی: )) تکنولوژگویدیم

 یگهآ یزیونی،تلو یهاشتتتبکه یجمله؛ معرف را از یبازرگان یمیشتتتنان یگرد یهاداد و صتتتورت یشرا افزا یکیگراف یامکان  طر ها یل ف یتراژت 

 (Krasner, 2004: 35. )یدرا توسعه بخش یکموز یدئوو و یبازرگان

سال  سائول باس طرح عنوان ف یزمان یالدی،م 6656از  صت یل که  ساخت، هنرمندان به فر شانیدها یقتلف یبرا یرا دگرگون  که  ییبا محتوا ها

سکانا آغاز یل ف یبرا ست  یندر طرح  سائول باس میافتندبوجود آمده بود، د س :))گویدی.  سا  گویدیدر من وجود دارد که به من م یقو یا 

تفاده اس  یپوگرافیاز تا هایل ف یتراژت یدر من بوجود آمد که در گذشته برا یا ساس زمان ین. اشوندیاول شروع م ی واقع از همان فر رد هایل ف

به  یا شتتدندیو جابجا م زدندیبا ه  گپ م یانهمان تماشتتاچ یامردم  یل ،قبل از شتتروع ف ها،یپوگرافینوع تا ینا ینچرا که در   کردند؛یم

 (55: 6733 یبی،آغاز شود.) ب یاصل یل که ف یتا وقت رفتندیم یعموم هایتتوال

 ییزیونتلو یهاو برنامه ینماییستت یهاو آنونا یو ستتاخت عنوان بند یهداشتتته، ته یاستتائول باس نگش عمده یتکه در معروف یاز موارد یکی

  هورمش ی((  است، که بر اساس اپراینجر))کارمن جونز((  ساخته ))اتو پره میکالمتفاوت و موز یل ف ینه،زم یندر ا یکار متفاوت و یناست. اول

را بر عهده گرفت. او در هر مورد، از  یل ف ینوان بنداعالن و ع یطرا  یساخته شد. و یکاییپوستان آمر یاهس یاما با باز ی،(( فرانسویزه))ژرژ ب

ستفاده کرد، که ب یرهت ایینهقرمز و زرد رنو آتش بر زم یهاشعله ص یالتهاب درون یانگرا س یل ف هاییتشخ ست، که ب یاهیو  ست آنها ه پو

ضا و رنو ف یخوب شته یشعله ثابت و در عنوان بند یواری،تفاوت که در اعالن د ینبا ا یابد،یانطباق م یل با ف ست و نو ن ظاهر ها بر آمتحرک ا

 (7 یر()تصو773: 6733 یبی،.)  بگرددیم
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داغ و  یروانیشتت یراه رفتن رو یتراژهایاز ت هاییی : فر7یرتصتتو

 ساخته سائول باس یروان

 annyas.comم خذ: وب سایت

 .اندرا ساده تر کرده یزیونیو تلو ینماییمتحرک س هاییکخلق گراف یندفرآ شخصی هاییانهاما امروزه را

 یزیونیتلو یکدر گراف یریعناصر تصو

که در قاب  رییعناصر تصو ها.گرفته تا کپشن یزیونی. از کادر تلوشوندیمخاطب م یبرا یرتصو یباییز یجادگذار که باعث ا یرمه  و تاث یعناصر

بودن  یعمده، افگ یاز تفاوتها یکیکادر ثابت را دارند.  یکبا عناصتتتر موجود در  یمتفاوت یشتتتناستتت یباییو ز یبترک گیرند،یقرار م یزیونتلو

ست که با کادرها یزیونیتلو یکادرها ست. د یکیثابت گراف یمعمول در کارها یافگ یا ست که عنا ینتفاوت ا یگرمتفاوت ا صر صرا در قاب  ،یب

ستند و همچن یزیونی،تلو سطه  رکت قاب دورب ینغالبا متحرک ه  ینبنابرا .شودیم یجادا یزن یزیون رکت قاب تلو یالگا یلمبرداریف ینبه وا

 .یردقرار بگ یمورد بررس یدباره وجود دارد با ینکه در ا یتک تک موارد

 دکورهای تلویزیونی

ست. به کمک  صویری ا صحنه پردازی ا یاء، تگویت یا خلق یک جلوه خاص ت صولی، هدف از  صحنه پردازی، محیطی واقعی به طور ا امکانات 

شود، یا آن را طوری می های باور کردنی و معگول نماید جنبهسازی  که در  الت عادی وجود ندارد. ما به چیزهایی که غیرمحتمل میخلق می 

 کنی . در تلویزیون نیز این امر صورت می پذیرد.دهی . به عبارتی دیگر؛ غیر ممکن را به نحوی ممکن میمی

 با نگاه کاربردی به گونه های مختلف برنامه، نوع دکوری که ایجاد می گردد، در داخل یا خارج از استودیو متفاوت خواهد بود. 

ستودیوی تلویزیونی و در محل وقوع رویداد ) در مورد فصولی از فیل  یا ویدئو که با وا د سیار تهیه می حنه شوند( صدر برنامه سازی خارج از ا

بند، یاشود، عناصر اضافی در صحنه ضرورت میکند. لزوما مبلمان صحنه دوباره چیده میغالبا تغییراتی در وضعیت آن محل ایجاد میپردازی، 

ستودیوی تلویزیونی، صحنه پردازی همواره نوعی  بخشهایی از صحنه باید مخفی شوند و یا به تناسب دید دوربین،  ذف گردند. ولی در داخل ا

گردد. سادگی یا پیچیدگی طرح این صحنه، از اهمیت ری گونه است، که معموال در مرا ل بعد، توسط مدیر نور، نورپردازی میپا زمینه معما

  یاتی برخوردار نیست، آنچه که نباید از نظر دور داشت تاثیر جلوه بصری آن است.

د.  تی ستتاده ترین ستتطوح مستتتگیما در فرآیند بیننده از کنای برای مجریان فراه  میصتتحنه پردازی، در ستتاده ترین شتتکل خود، پا زمینه

تصویر دخالت دارند. برای درک اهمیت دکور و صحنه در اجرای یک نمایش کافی است، جلوه جذاب و خیره کننده مخمل سرخ را با جلوه  زن 

سلط می صویر م سب بر ت سه کنی . یک پا زمینه نامنا ستری مگای ا به خود جلب، یا مفاهی  بی ارتباطی را بشود، توجه را آلود پا زمینه خاک
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ضوع الگاء می صویر هدایت خواهد کرد.) امین اللهی، مو سب به اجزاء ت ستی انتخاب گردد، توجه بیننده را به طور منا : 6705کند. اما اگر به در

 (6)ی نیز ایجاد گردیده است.( امروزه برای استودیوهای پخش برنامه دکورهای متنوع و پیشرفته تری همچون استودیوهای مجاز666

 طراحی و انتخاب لباس
صری برنامه ست. طرا ی و انتخاب آگاهانه لباس لباس و پوشش افراد در مگابل دوربین یکی دیگر از عوامل تعیین کننده لحن ب های تلویزیونی ا

 ال و هوای تصویری فضا باشد. بایستی در جهت اهداف برنامه و هماهنو با  های سازنده تصویر میافراد مانند سایر شاخه

مات، عدم بکارگیری پارچه های بسیار تیره و بسیار روشن در فرآیند پرده های های براق و بازتابنده نور و استفاده از پارچه عدم استفاده از پارچه

های گشتتاد برای ، عدم بکاربردن لباسهای  با طرح های درشتتت ستتبز، بکار نبردن پوشتتش های راه راه و با جزئیات فراوان و استتتفاده از پارچه

مجری، طرا ی و انتخاب لباس هماهنو با  ال و هوای برنامه، انتخاب و طرا ی لباس بر استتاس رنو و طرح موجود در فضتتای طرا ی شتتده 

ستگی های لباس و مواردی ادکور، عدم بکارگیری پارچه صیت جذب فراوان نور و از بین بردن برج سطه خا ست باعث های مخمل به وا ز این د

 (01-00: 6700طرا ی و ایجاد و بکارگیری یک لباس خوب برای یک مجری در جلوی دوربین ها می گردد. )دوایی، 

 نور
شیئی نور  شد و یا به  شته با ست. تا مکانی نور ندا ضوح ا شده اند؛ اولین کارکرد نور همان ایجاد و صور  اده دکارکردهای متفاوتی را برای نور مت

شود، دید ساندن بافتها، رنون شنا شاید،  شد. نگش دوم نور نیز  شکال تابیده ه نخواهد  شیاء و ا ست. هر گاه نور به ا شکال مختلف ا صل و ا ها، فوا

شود، ما جنسیت و رنو و فرم را خواهی  شناخت. در غیر اینصورت، اثری از آن شی ء وجود ندارد ویا اثری بسیار ک  رنو خواهد داشت. و می

ساس ما از آنچه مینگش ظریف تری را نیز ایفاء می باالخره نور سی بر ا  سو شاهده بینی ، تاثیر میکند و به طور نامح گذارد به طوری که با م

ساس می سادگی تاثیری، هر چند گذرا ا  شی ء دارد، به  شخص و یا  کنی . در واقع نور باعث پیرامون خود و با توجه به نوع نوری که محیط یا 

صویر می ایجاد مفاهی  سات در ت سا شتباه گردد. نور میو ا  سازد و او را به ا شوش  سازد، تعبیر بیننده را مغ شکار کند، پنهان کند، غلو  تواند آ

 (75: 6735بیندازد، توجه را به خود معطوف کند، دلبستگی ما را به سویی بکشد،  التی خاص بیافریند و زمان خاصی را الگاء کند.) باقری، 

 رنگ

باشتتد. گاهی در جایگاه یک  مل کننده پیام و  تی دقیق تر به عنوان ه ارتباطات، رنو یکی از مستتائل ال ینفک در زمینه تبلیغات میدر مگول

ها به یک رود. تاثیرات رنو بر اشخاص  ساس، عمیق تر و تکان دهنده تر است. با تماشای رنویک کد برای درک، تشبیه یا مگایسه به کار می

ها تواند پاستتتط مطلوب را در بیننده ایجاد کند. اگر چه رنورستتتی . به کار گیری درستتتت، خالقه و اصتتتولی از رنو میمعنوی مینوع ارتباط 

شناسی مخاطبین اثر، از رنو به شکلی هدفمند و به ای میسلیگه شد، اما باید با توجه به نوع پیامی که انتگال داده خواهد شد و نیز جمعیت  با

 (50: 6703د.) سجادیان، جا استفاده نمو

و  RGB (3)شوند. پا طراح ه  رنگش را در  الت های تلویزیونی یا به صورت سیاه و سفید و یا به صورت رنگی دریافت میها در گیرندهرنو

 دهد. مورد بررسی قرار میGRAYSCALE (7)ه   الت 

ستن محدودیت سانه تلونکته دوم دان ست. در ر یزیون به دالیل فنی مکانیزم پخش آنتن، اگر دو والر رنگی با اختالف فاز های رنگی در تلویزیون ا

ده درصد داشته باشی  ا تمال فرسایش این دو رنو و محو شدن مرز بین این دو وجود دارد. رنو سیاه مطلق نیز در تلویزیون، به دلیل وجود 

رود و بدین دلیل جذابیت سیاه مطلق را نخواهد داشت. البته به می شود، به سمت بور شدن پیشنور شدیدی که بر صفحه تلویزیون تابیده می

شود و چاره اش این است که سطح اندکی از طرح را با این رنو مملو کنند و یا با خطوط اطراف طرح ) به شرطی طور کل این رنو  ذف نمی

 ه همراه دارد.که زیاد نازک نباشد( را سیاه کنند. رنو سفید مطلق نیز دقیگا همین مشکل را ب

های تلویزیونی استتت. هر شتتبکه بر استتاس اما مبحث جدی تر و مه  تر در مورد انتخاب ت  رنگی بر استتاس فضتتای موجود در محتوای شتتبکه

سب خود را گزینش میرویکردی که دنبال می صی را دنبال میکند، رنو متنا  رکند. به طور مثال اگکند. هر رنگی به همراه خود بار معنایی خا

گیرد، علتش رویکرد تهاجمی و خبری است که در این شبکه لحاظ شده است. شبکه بی رنو قرمز برای شبکه سی ان ان مورد استفاده قرار می

شناسی رنو خاکستری، در ورزشی رنو زرد، در خبری  ست. مثال در هوا بی سی برای هر کدام از بخشها رنو خاصی را مورد توجه قرار داده ا

 های هیجانی) سی(، جنسی و فرهنگی نیز در رنو های مختلف موجود است... . وابستگیرنو قرمز و.
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سانه به رنوالعملعکا  شنا سته به مخاطبهای روان توانند ها میشناسی بینندگان مورد نظر، متفاوت هستند. آگاهی از اینکه چگونه رنوها، ب

سط سانه متفاوتی را برانگیزند، میپا شنا صمی  تواندهای روان گیری برای انتخاب رنو کمک کند. در تمام جهان، قرمز ک  رنو به طرا ان در ت

تواند باعث تندخویی و تهاج  شود. ما معموالً ترکیب سبز و زرد را به که قرمز تیره یا درخشان، میمعموالً با مسرت و سرور همراه است. در الی

و تواند مبین مرگ و تباهی باشد. یک آبی آسمانی ک  رنسبز زیتونی، می رنوب یک سایهکه گاهی ترکیکنی  در الیتازگی و جوانی تعبیر می

 تواند نشانگر غ  و اندوه باشد.شود، در  الی که نیلی پر رنو میباعث آرامش می

های تیره و ستیر ه رنواند که، آقایان بهای مختلف با توجه به جنستیت و فرهنو، متفاوت استت. مطالعات نشتان دادهاستتنباط و ترجیح رنو

دهند. فرهنو آمریکای شمالی رنو قرمز را نشانه فوریت، تر را ترجیح میهای روانهای سرد و ته رنوها، رنوکه خان شوند، در الیجذب می

شق، خون و خطر می سالمت، ثروت و فراوانی نعمت میگرما، ع شانه طبیعت،  سبز را ن شان دانند. فرهنو چینی مرگ را بداند و  سفید ن ا رنو 

رانسه که فکند، در الیکند. فرهنو یونانی اغلب، رنو زرد را نارا ت تعریف میکه فرهنو برزیلی، مرگ را با بنفش تعریف میدهد، در الیمی

 (Krasner, 2008:179) کند.آن را به  سادت تعبیر می

 یزیونیتلو یهابر صفحه یکیعناصر گراف
صو یبرخ صر ت سط طراح گراف یشکه از پ یریاز عنا ستگاهها یندورب یدر روبرو شوند،یساخته م یکتو سط د سپا تو خش پ یقرار دارند، و 

صر ن ی. بعضگیرندیقرار م یزیونیتلو هاییرندهگ یشبکه بر رو ساز یپا از طرا  یزاز عنا . شوندیآنتن به مخاطب عرضه م یرو ی،و متحرک 

 عناصتتر ینجذب مخاطب، هم یکننده برا ییناز عوامل تع یکیگفت  توانی. لذا مگردندیها مشتتبکه ها وبرنامه شتتناستتاندنعناصتتر باعث  ینا

 .کنندیم یجادا یشتریب یماندگار ینندههستند که در ذهن ب یکیگراف

 یل،دل ینو به همند مؤثر یبخش یتدر هو یگریاز هر جزء د یشکه بهستند  یکیاجزاء گراف ینکوچکتر لوگو از ، یا(3)برند ،یزیونیتلو یهانشان

 .یکی هستندگراف یهادر مجموعه یکگراف یطرا  یهاو اساس یهاز پا یکی

شانه یانماد  توانند،یکه افراد م یتواقع ینا صو یان ش یغاتیامروزه مورد توجه طرا ان تبل یرند،را به کار گ یریرا درک کنند و زبان ت  یهابکهو 

 (16: 6766 یان،قرار گرفته است.)رنگچ یدئوییو هاییپو کل یزیونیتلو

 است.  یازماندن در رقابت مورد ن یباق یبرا یتجار ینام گذار یزشبکه ن یک یامروزه برا

 (Krasner ,2008: 383 یر( )تصو) 

 
م خذ:  یامعروف در دن یزیونیتلو یاز برندها یا: نمونه3 یرتصتتو

 historymakers.comوب سایت

 

ر هنگام . اکثر مخاطبان ددانندیرا شناسنامه آن م یزیونیتلو یزیون، نشانرا به همراه دارد؟ مخاطبان تلو یاتیچه خصوص یزیونیتلو یک نشاناما 

نشتتده   یتنظ یب،اگر کانالها به ترت ی.  تکنندیرا انتخاب م یشآن شتتبکه مورد عالقه خو یو از رو کنندیآن توجه م نشتتانکانالها به  یضتعو

 .باشند
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شان شد، و به را ت یادیتحرک ز یتقابل یدبا یزیونیتلو ن شته با شبکه، در آن تغ یهاپخش ینبتوان در   یدا  ینود. البته انم یجادا ییرمتفاوت 

تحرک تر باشتتند، م یکنزد یبصتتر یه. هر چگدر لوگو به اشتتکال اولیفتداتفاق ب ینبه طور کامل ا ینکهتوجه استتت، نه ا یجاداز جنا ا ییرنوع تغ

 آن را ت تر خواهد بود. سازی

شان یککه  یزمان تا شد، وظ یز، خاص و متمان صل یفهنبا صل یفهوظ یرا. زدهدیخود را انجام نم یا شان یک یا ص سازی یتمندهو ن شخ  یتو 

ضوح و عدم ی،دچار گنگ یچگاهخوب و منحصر به فرد، ه یلوگو یکسخن،  یگرشبکه مورد نظرش است. به د یاموسسه و  یابه سازمان و  بخشی

 (5یر. )تصورساندیم یرگذارقاطع و ت ث یح،خود را صر یامبلکه پ یستو تکرار ن

 
با استتتفاده از  یستت یبرند شتتبکه ان ب ی: بازستتاز5 یرتصتتو

شتتتبکه در عصتتتر  یمعرف یبرا یوتریکامپ یدجد هاییتکنولوژ

 یتکنولوژ

 (Krasner, 2008: 58)م خذ: 

صول د ستورالعمل یتبرند رعا یالوگو  یبرا یدکه با یگریا صول و د شبکه برا ییهاشود، ا ست که   مختلف در نظر یهاآن، در  الت یطرا  یا

ست، می توان این دستورالعملها را مشاهده نمود. .گیردیم برای مثال در شبکه  بی بی سی که دارای قدمت زیادی نسبت به شبکه های دیگر ا

 اند: رالعملها به شکل زیر بیان گردیده در این بخشی از این دستو

 اصول :

 باشد و  گوق معنوی آن متعلق به بی بی سی است.تلویزیون بریتانیا(( می -های بی بی سی عالمت تجاری ))سازمان رادیو  روف و بلوک -

 بایستی دارای مجوز قانونی باشید.برای استفاده از این نشان می -

 های طرا ی :  دستورالعمل

 های بی بی سی باید :در استفاده از بلوک 

 گیرد، استفاده شود.های اصلی که از طریق شبکه در اختیارتان قرار میاز فایل -

 هیچگونه دخل و تصرفی در فرم آن صورت نگیرد. -

 ها را به شکل عمودی نباید استفاده کرد. همیشه به شکل افگی باشد. بلوک -

 ا متن از آن استفاده نشود.هیچ گاه در داخل یک جمله ی -

 رنو :

 های آبی، سفید یا مشکی باز تولید شوند.های بی بی سی ممکن است صرفا در رنوبلوک -

کنید، رنو آبی ذکر باشد. )در صورتی که از سیست  رنگی پنتون استفاده نمیمی PANTONE2726 های بی بی سی مرجع رنو آبی بلوک -

 خاب کنید.( انت(5)شده را در سیست  پنتون

 پا زمینه : 

ضعیت مطلوبی  صری با پا زمینه در و ضوح ب شد. در انتخاب لوگو دقت کنید و رنگی را انتخاب کنید که از لحاظ و ضح و منطگی با لوگو باید وا

 ها دیده شود.باشد. توجه داشته باشید که پا زمینه از بین بلوک
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 فضای منفی در لوگو :

 باشد. در برخی موارد، فضای بیشتری مورد نیاز است.با نیمی از عرض یک بلوک می داقل عرض فضای منفی برابر  -

سوم می - صلهلوگوهای طرف  سی در فا سبت به لوگوی بی بی  ستی ن سب و مطلوب قرار گیرد. به گونهبای ضای منفی مناای متنا سبی ای که ف

 بین آنها باشد.

 (1لوگوهای طرف سوم را دورتر از  داقل اندازه منفی استاندارد قرار بدهد. )تصویردارد که بی بی سی این  ق را برای خود محفوظ می -

  
 

 برند در منفی فضای  داکثر و  داقل شدن : مشخص1تصویر 

  .سی بی تلویزیون بی در شبکه

 bbc.co.uk/brandingم خذ: وب سایت 

 

  داقل اندازه لوگو

 میلی متر باشد. 66های بی بی سی،  داقل اندازه برای بلوک

 

 (6)متحرک یکگراف
 یهامآر ها،یشنما یشگرفته تا پ یتراژهاانواع ت از .گیردیدر بر مگرافیک متحرک را  یزیونیتلو یهاشتتتبکه یکاز گراف یمیامروزه بخش عظ

 توان نام برد.یها و ... را مها، انتگال دهندهبرنامه یانمتحرک، م

 (7)پیش نمایش ها

های بسیار تخیلی به ارتگا هویت و شناسایی سازد. پیش نمایشآماده می بعدی ی برنامه، یک پیش نمایش،  صحنه را برای مثل جلد یک مجله

ست ببرند. پیش نمایشکنند و میشبکه کمک می شیفته تفاوت ایجاد نمایند و یا آنها را به دور د  65-76ین ها معموالً بتوانند بین بینندگان 

  گیرند.دهند، ژانر برنامه را نیز در برمیها در  الی که  ستتتی از ستتترگرمی محض را انتگال مینجامند. در این بخش گرافیکاثانیه به طول می

(Krasner, 2008: 39) 

 (0) نشان های متحرک

ست که در مدت چند ثانیه، برنامه یا شبکه خود را  شان های متحرک تلویزیونی،گرافیکی متحرک و یا فیلمی کوتاه ا شان کندمعرفی مین . این ن

شبکه را معرفی می ستند، به بیننده اطالع دهند که با چه گونهها عالوه بر اینکه  شد. ای از برنامهکنند، تا  دودی ه  قادر ه ها مواجه خواهند 

شان یک شبکه خبری این ا ساس را در بیننده ایجاد می شان ارکند که اگر هر برنامهبه طور مثال ن الع ای از خبر و اطائه شود، گونهای با این ن

 (663: 6736)صادقی،  رسانی خواهد بود.

 (6)هامیان برنامه

برای  شوند.میای دارند ظاهر ویژه موضوع ، که هریکدادهایگر رویا دیها ل ین فیای هستند که بثانیه 16تا  76های کوتاه برنامهها، میان برنامه

س هابرخی از آن مثال، سائل کلیدی مردمبه منظور برج سازی م شدینما ایجادی از  ا یک برایدادها یا روی ته  بگیه ممکن  ند.اهش طرا ی 
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ست تابع  شبکی برای ترویج نام تجاری تجاری یدگاهیدا شند. میان برنامهبرنامه لینک به یک  کیجاد یبا ا ه،ک  ستفادی خبری هابا  تا شدهه ا

از  گالانتبرای  ین راه مناسبیهمچنند. آنها کنداستان اشاره می یکادامه به ا داده خواهد شد، یرا مطلع سازد که یک داستان نمایش نندگان یب

 .دکشطول نمی هیثان 3تا  6 معموالً بیش از  هااین نوع از میان برنامه .نمایندفراه  میرا  شدهضبط ای برنامه زنده و یا داستانی، به ویاستودیک 

 (Krasner, 2008: 47-48( )66-7)تصویر 

 
Bumpers  

 

ه زمان یثان 3-5ن یبها Bumper .یابدپیام بازرگانی جریان میک برنامه و وقفه ین یاستتت که ب کوتاهی( نمایش Bumpا ی) Bumper یک 

کند، ارائه اعالم میرا  ستتاعت پخشو  نام برنامه، ش،یکه عنوان نما یک اطالع رستتانیهمراه با  برنامه، نشتتانا ینام  موارد، اکثرو در  برند،می

 .شوندمی

 (01) هازیرنویس
، و یا ای در  ال پخشو محتو ، مجریانگاهین صفحه برای معرفی جایریبخش ز درکه  باشندمیو متن  یکیگرافعناصراز های، ترکیبی زیرنویا

یافت   در مستتتتندهادر اخبار و گاهی اوقات اغلب  ها زیرنویا شتتتوند.ان میینما های خبری، برای اطالع رستتتانی در مورد اخبار روز در برنامه

 ازد نوانتمیها زیرنویا .باشدیک نام و عنوان مورد نیاز میوقتی که تنها  خصوصاً ،پوشاندرا کامالً نمیصفحه ها زیرنویا اغلب موارد، .شوندمی

صر گراف ساده یعنا شن تاکی  شند،که ت ثیراتی راده یچیپ هایانیمی شیوه با سل ریفظ ایبه  ها ، به روی مخاطب ایجاد کنند.  همچنین آنگهیو با 

هنگام وارد شدن به صفحه متحرک  اغلبها کیمتن و گراف .و باعث پرت شدن  واس مخاطب شوند دناصلی داشته باش دخالتی در برنامه نباید

 شوند تاطرا ی می فرمها ها ورنو ،ظریف اشکالشامل  متحرک سازی شدههای نهیزم پا تاوقا گاهی مانند؛ سازی شده، و سپا ساکن می

 شود، تحرک داشته باشند.در الی که ویدئوی اصلی همچنان نمایش داده می

(Krasner, 2008: 50) 

  هامعرفی برنامه

ها، هاستتامی برنام با نمایش شتتبکه های آینده یکبرنامه بندیزمان ننده دربارهیکه به بتمام صتتفحه استتت ک یگرافها شتتامل یک معرفی برنامه

های مربوط به ها و تایپوگرافی، رنو. گرافیک این بخش، با استتتفاده از فرمها و اشتتکال هندستتی متنوع، فونتدهدآگاهی می آنها تاریط، و زمان

ضی از ثانیه ستند، ارائه میشبکه و ... که در بع ضی ثابت ه سیگی نیگردد. تلفیق افکتها متحرک و در بع صوتی و مو مک ز به این امر کهای 

  (3( )تصویرKrasner, 2008: 53کند. )می

  

شبکه  در هابرنامه معرفی برای ووله ساخت ازای نمونه :: 3تصویر
National Geographic  

 (vimeo.comوب سایت )م خذ: 
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  (66)های نمایشیبسته

شی سته نمای ست  اطالعاتی ویدئویی "یک  ب شد که  اوی مجموعه می "سی ستفاده با ستند که برای ارتگاء یک برنامه ا صری از طرا ی ه عنا

شان دهند، اگر چه نوسان و گاممی ستهشوند. این عناصر باید یک هماهنگی بصری را ن شد. این ب سهای بین آنها اندکی متفاوت با ت ها ممکن ا

)  .باشتتتددر همه مکانها و ...   کبرای  گولوک ی ها،نگشتتته، زیرنویا ها، bumpers ،mortisesای از ، مجموعهopeningشتتتامل یک 

Krasner, 2008: 44 0( )تصویر) 

  

 

 الدو ه شبکه برای شده طرا ی یهابسته ازای : نمونه0تصویر

 (1392 قطر: الدو ه )شبکهم خذ: قطر

 

 (00)اینفوگرافیک

کنند، تمامی عناصر گرافیکی نوعی اطالعات را منتگل میکند. البته همانطور که از نامش پیداست به معنای گرافیکی است که اطالع رسانی می

صر گرافیکی همچون، پیکتوگراماما این نوع گرافیک به طور خاص به گرافیکی گفته می سیله عنا ، (63)شود که اطالعاتی را به طور جزئی، و بو

 کنند. اشکال مختلف، آمار، نمودارها و ... منتگل می  روف،

ه کنند. این گونکنند و اطالعات را به مخاطبان منتگل میعناصتتر، به صتتورت متحرک بر روی اشتتکال ثابت، عمل می در تلویزیون این اشتتکال و

 گیرند.های خبری، مستند و یا آموزشی مورد استفاده قرار میگرافیک بیشتر در شبکه

 

 انتخاب و طراحی حروف
در تلویزیون جایگاهی ندارند، زیرا در پخش تلویزیونی، اثری از آنها باقی   روفی که دارای ظرایف زیادی هستتتتند و یا نازک طرا ی شتتتده اند،

سایه دار ستفاده نمی نخواهد ماند.همچنین از  روف  ضخی  نیز نمیدر تلویزیون ا سیاه  صویر خوبی برای گردد. از طرفی دیگر  روف  توانند ت

یز پر ها و فضای خالی بین بعضی  روف نپر شدن دارند و فاصله بین دندانهتلویزیون ایجاد کنند، چون تصویر این خطوط در تلویزیون تمایل به 

گردند. انواع شتتود، چون باعث کند شتتدن خوانایی میهای زیاد هستتتند نیز استتتفاده نمیخواهد شتتد. از  روفی که دارای تزئینات و پیچیدگی

شکل ایجاد می ست، چون تلویزیون از طرفی مخاطب کند، برای  روف دکوراتیو که خواندن آنها برای بیننده م سب نی ستفاده در تلویزیون منا ا

عام دارد و از طرفی  دیگر مدت زمانی که نوشته روی صفحه تلویزیون است، مدتی معین و معموال کوتاه است و فرصت دقیق شدن روی نوشته 

سته و بیزار می ستفاده در تلویزیون کند.اندازه  روف نیز نگش مهمی برای مخاطب وجود ندارد و او را خ صویر دارند.  روف کوچک برای ا در ت

 ( 33-35 :6735دهند.) باقری، اصال مناسب نیستند چون هنگام نورپردازی و تصویر برداری، کیفیت خود را از دست می
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 یرانا یزیوندر تلو یکگراف
شکل خصوص یراندر ا یزیونیمرکز تلو یناول سال  یبه  ست و تلگراف و تلفن در  اهلل ثابت یبتوسط  ب 6773در  سال، تحت نظارت وزارت پ پا

مرکز در شهر  ینسال بعد دوم یکنام گرفت.  7کانال  یزیونشبکه، تلو ین. اکردیساعت برنامه پخش م 3شد، که روزانه  یشهر تهران راه انداز

 یزیونتلو یکصتترفا  یزیونو تلو شتتدیم ینت م یتجار یغاتاز راه تبل یزیونزمان بودجه تلو ین. در ایدشتتخص افتتاح گرد ینهم وستتطآبادان ت

 یهاها را شتترکتبرنامه ینتا محصتتوالت آنها در ب کردند،یپرداخت م یتجار یهاها را شتترکتبرنامه یدتول ینههز ی ت یکهبود، به طور یتجار

 شود. یغتبل یزیونها از تلوبرنامه ینتا محصوالت آنها در ب کردند،یپرداخت م یتجار

سال  یعنیعد سال ب پنج سازمان برنامه و بودجه را م مور اجرا6737در  س ی، دولت   یزیونشبکه تلو یننمود و اول یدولت یزیونتلو یاپروژه ت 

افتتاح شد که  یدر محل جام ج  فعل یرانا یمل یزیونتلو یوتحت عنوان راد یبه صورت رسم 6731و  یشیبه صورت آزما 6735در سال  یدولت

افتتاح شتتد و با توستتعه شتتبکه  یزیونو پخش تلو یدمراکز تول یننخستتت 6733. در ستتال کردیتهران پخش م یرنامه براستتاعت ب ارروزانه چه

رتبط مختلف در سراسر کشور م یستگاههایرا با ا یزیونیتلو یدمراکز تول یجتوانست به تدر یرانا یمل یزیونتلو 6730از سال  یکروویوما یمخابرات

سترش فعال صلهفا ینسازد. در ا سطح ک یزیونتلو یهنر یتهایتالش همه جانبه جهت گ سال برنامه یفیو ارتگاء  صورت گرفت. در   6756ها 

سط دولت خر 7کانال  یزیونتلو ش یزیونشد و به تلو یداریتو سترش راد یدو دوره جد یافتنام  ییرتغ یآموز هت در ج یرانا یمل یزیونتلو یوگ

شبکه د یدتول سعه  شد،س رو به خصوص تو شور آغاز  سر ک سترش همچنان ادامه  یارا  یراندر ا یزیونیشبکه تلو 36تا کنون که  دود  یافتگ

 .کنندیم یافتها را درنگاط کشور آن یساعات شبانه روز به پخش برنامه مشغول هستند، و تمام یدر تمام یباافتتاح شده است و تگر

 رده ولی کیفیت طرا ی های گرافیکی از سطح مناسبی برخوردار نیست.این گستردگی و تعدد شبکه ها رقابت را بسیار زیاد ک

 

 یداخل یهادر شبکه یریعناصر تصو یساز یبوم
 ی ایرانیزیونتلو یهاو برنامه سازان در شبکه یکطرا ان گراف یبرا ینبود الگو و دستورالعمل ی،عوامل مشوش بصر یریدر شکل گ یعامل اصل

 این را در نمونه های مختلف در شبکه های داخلی می توان مشاهده نمود. است. 

 برای همین می توان پیشنهاداتی را برای ایجاد یک الگوی مناسب بیان نمود:

 نمود. یجادها ادر شبکه یکگراف یدستورالعمل برا یک یستیبا یزاز هر چ یشپ -

 شوند. یدوباره طرا داشته باشد، بهتر است  یطرا  یرادشبکه ا نشاناگر  -

شبکه و گر یل - صو ی،بند یداوت  ساختار ت ست از  س یریعبارت ا ساس آن تگ صو یرا برا یثابت یماتشبکه که بر ا صر ت  یجادکه اشب یریعنا

 ریساختمان تصو یرهستند که به صورت پنهان در ز ییخطوط راهنما ها،ید. گرسازدیشبکه را م یبصر یمعمار ی،بند یداوت و گر ی. لکندیم

به  توانیمشتتخص، نم ید. در صتتورت عدم وجود گرکنندیم یینرا در درون قاب، تع یاز عناصتتر بصتتر یکهر  یو  دود مرزها گیرندیقرار م

صاو یبرا یساختار ثابت س یرت شبکه،  ت یساختار ل ییرات. تغیدشبکه ر  یبرکدر ت یفمن یامثبت  یرباعث تاث یلیمتریم یهادر اندازه یاوت در 

 بود. دخواه یرتصو یینها

ش یانتخاب، هماهنگ - سائل یناز مهمتر شبکه، یک یهارنو  ینب ینیو همن ست که  یم شود یتمورد اهم بایدا سبتواقع   در یرنگ یها. ن

سشبکه یها براانتخاب رنو سبت یارها ب ستند. ن ستند که در ارتبااز رنو یباتیشامل ترک یرنگ یهامورد توجه ه و  نیهارمویکبا ه   طها ه

 و مهمتر از همه محتوای اصلی شبکه را به مخاطب منتگل می کنند. .کنندیم یجادرا ا یتوازن بصر یکو  یهماهنگ

ستفاده شده در شبکهقل  و  روف انتخاب - شاد توانندیهستند. آنها م یریو  ا و  ال تصو یتشخص یدارا های تلویزیونی،ی ا  ، غ ی، ا 

، ودمشاهده می ش یرانیا یهاکه در شبکه یاز مشکالت یکیهشداردهنده و ... را به همراه داشته باشند.  یک،و کودکانه، رمانت یزفانت ی،طنز، جد

وجود ل اتصا ی روف فارسدر چون  یوجود ندارد. از طرف یکاف یهاموضوعات مختلف فونت ای. براست یحصح یها، با ساختارعدم تعدد فونت

ست س دارد و س ین روف الت یکه برا یوتریکامپ ی سب به نظر م یارب سد و با ایجاد بلوک هایی این  روف را زیباتر جلوه می دهد،یمنا  یراب ر

 ینه او با هندس یستندن یحاستاندارد صح یدارا رایانهدر  یها و اتصاالت  روف فارسمسئله ساز است. اغلب فواصل نوشته یاربس ی روف فارس
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که  است یوتردر درون  کامپ یمعضالت  روف فارس یگراز د یز روف ن یو نگاط متعدد بر رو هایدگیکش ها،یط کرس روف در تضاد هستند. خ

 کرده است. کلآن را مش و ایجاد استفاده

 رااجدرست  یزمتحرک ن یکاجرا شوند، مجموعه آنها در گرافطرا ی و ، اگر درست های تلویزیونی مطرح شدمواردی که در مورد گرافیک شبکه

شبکه  یاصل یجامع شبکه، استفاده از قل  مورد استفاده در شبکه، استفاده از لوگو یهامتناسب با رنو یهااستفاده از رنو یعنی. شدخواهند 

شلوغ یهادر آرم صو یجا یب یو پراکندگ یمتحرک، عدم  صر ت شد، گراف یلقب ینا از واردیو م یری، گرید بندیعنا  یمتحرک یکباعث خواهد 

 .ی و متناسب با اهداف شبکه را مشاهده کن یباز

 نتیجه
و  یرا ط یزیوندر تلو یلمبرداریاستتت که قبل از ف یبخش، شتتامل عناصتتر یننمود. اول یبه دو بخش طبگه بند توان،یرا م یزیونیتلو یکگراف

. و دکنیمنتگل م ینندهرا به ب یخاص خود را دارد و مفهوم یشتتتناستتت یباییو ز یژگیو ییکه هر نما یزیونی،تلو ی. مانند نماشتتتوندیم ی تنظ

 موارد هستند.  ینو ... از جمله ا یهمانو م یصحنه و لباس، نوع قرار گرفتن مجر یدکور، طرا  ا یطر ینهمچن

صاو افتدیاتفاق م یزمان یزبخش ن دومین شبکه یرکه ت شده، در  ال پخش از  ستند. در اضبط  صر  ینها ه  یدتول یشاز پ یکیگرافهنگام، عنا

استفاده  ها و ... موردبرنامه یمعرف یاشبکه  نشان یغتبل ی،بصر یجهت رفع خستگ یرتصاو ینا یندر ب یاو  شوندیصفحه ظاهر م یبر رو یاشده 

شانبه  توانی. مگیرندیقرار م شامل آرم هاییکبرند شبکه، گراف یا ن و ...،  اهیانو یرها، زندهانتگال ده ی،متحرک، عنوان بند یهامتحرک که 

 انتخاب  روف و ... هستند، اشاره نمود. یا یطرا 

ه برنامه زند ینشتتده و در   یاز قبل طرا  یکیعنصتتر گراف یکمعنا که  ین. بدشتتوندیبه صتتورت همزمان اجرا م یزن یکیاز عناصتتر گراف برخی

 . گیردیقرار م یراز تصو ییدر جا یزیونیتلو

آن است  نهاد،یشپ دیگراست.  یشترب یاتباره و با جزئ یندر ا یامنابع روز دن یافتنموضوع،  ینو پژوهش در باب ا یقتحگ ینگارنده برا یشنهادپ

سرفصل سیاری کار  یپژوهش، خود جا ینا یهاکه تمام  شند. مانند گراف یدترپژوهش جد یک یبرا یعنوان توانندیدارند، که مب حرک، مت یکبا

ور ط بهمختص به خود را دارند که  یشتتناستت یبایینوع ستتاخت و ز یخچه،مطالب تار ینو ... . هر کدام از ا یعنوان بند ،یزیونیتلو یا نشتتان برند

 مبسوط قابل بحث هستند.

شد، مهمتر شاره  س یندر ا یتمحدود ینهمانطور که ا شده خارج وجود عدم ینو همچن یبه اندازه کاف یپژوهش، نبود منابع فار  یکتب ترجمه 

 یستترم یامر به آستتان یندارد، که ا ینستتبتا طوالن یبه مدت زمان یاجا ت یامتون به روز در دن ی. ترجمه متون و جمع آوراستتت  ینهزم یندر ا

 .گرددینم

 هتره پاک بشه وعددنباشهبهانوشتپی

ا رویکرد بکه های تلویزیونی ببرای کسب اطالعات بیشتر مراجعه شود به:  سینی مگدم، شعیب، بررسی شکل گیری مجموعه گرافیکی در ش -6

 . 6763بومی سازی آن در شبکه های تلویزیونی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،

 قرمز، سبز و آبی نوری( )سیست  سه رنو -3

 سیست  تک رنو چاپ شامل تنالیته رنگهای مابین مشکی تا سفید -7
4- Brand 
5- Motion Graphics 

ست، منبع و م -1 صلی آن در نیوجرسی واقع شده ا ست. بیش از  و خذ معتبر شرکت پنتون که مرکز ا سال  36مشهور جهانی در زمینه رنو ا

یست  س است که پنتون با محصوالت، خدمات و تکنولوژی پیشرو خود الهام بخش متخصصین طرا ی در شناسایی رنگها و ایجاد خالقیت است.

 بیق پنتون یک مرجع بین المللی برای انتخاب، تعیین، تطبیق، تنظی  و کنترل رنگها است.تط

7- Show Openers 
8- Arm Stations 

9- Interstitials 

10- lineups and up fronts 

11- Infographics 
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12- Pictograms 
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 های مورد نیاز برای تدوین مقاالت فارسیخالصه نوع و اندازه قلم جدول

 نوع قلم اندازه قلم )فونت( عنوان

 پررنو B Nazanin 61 عنوان مگاله

 پررنو B Nazanin 63 نام و نام خانوادگی

 نازک B Nazanin 66 مشخصات نویسندگان

 کناز Times New Roman 66 نشانی پست الکترونیکی نویسندگان

 پررنو B Nazanin 63 هاعنوان بخش

 پررنو B Nazanin 66 هاعنوان زیر بخش

 نازک B Nazanin 63 متن چکیده و واژگان کلیدی

 نازک B Nazanin 63 متن اصلی

 نازک B Nazanin 66 زیر نویا فارسی

 نازک Times New Roman 6 زیر نویا التین

 پررنو B Nazanin 66 عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

 نازک B Nazanin 66 متن فارسی درون جدول ها

 نازک Times New Roman 6 متن التین درون جدول ها

 نازک B Nazanin 66 منابع و مراجع فارسی

 نازک Times New Roman 66 مراجع التین منابع و
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