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 تکنیک های طراحی خالقانه لىگىهای دوحرفی

 

َگَيای نبتنی بر حرٍف در نقایسٌ با دیگر سبک فردی دارند.  نزایای ننحصربٌ طراحی لىگى يای ل
تحت عنَان اجزای بصری نی تَانديهانند قدم زنی رٍی طناب نازکی باشد،  حروف چاپیترکیب

َگَيا حرف نخصَصًا زنانی کٌ تهایل دارید با ل َگَ، کل برند خَد را نعرفی کنید. اگر در طراحی ل
تَانند نستقیهًا با نخاطب  کنند ٍ نهی پایٌ را بسازید، بٌ تصاٍیر نتعارف شبايت بسیاری پیدا نی

ارتباط برقرار کنند ٍلی اگر يو حرٍف خیلی سادى باشند، بر نخاطب تأثیر بصری نخَايند گذاشت. 
های طراحی لىگىهای  تکنیک يا ٍ نعرفی نجهَعٌ جانعی از رٍشدر این بخش از نقالٌ بٌ 

 پردازیو. نی دوحرفی

ازآنجایی کٌ خطَط نتقاطع با یکی از حرٍف نتقاطع يستند، تقاطع  خطىط عرضی صلیبی میانی:
يا یا با ایجاد فضايای سفید، حرٍف را از  نیانی کهی فریبندى خَايد بَد. با استفادى از تغییر رنگ

تک حرٍف خَانا باشد، خطَط نتقاطع را باید بٌ يو نتصل  يو تفکیک کنید. دٍست دارید کٌ تک
 ا کانالً بٌ چیز نتفاٍتی تبدیل کنید.يا ر کنید، نٌ اینکٌ آن

 

برای ایجاد خطَط پیَندی با استفادى از خطَط نتقاطع حرٍف کَچک  حروف کىچک متقاطع:
ٍبٌ پایینی دارند.  فرصت يای زیادی ندارید، بٌ خاطر اینکٌ فقط چند حرف استرٍک يای افقی ر

تَانید سان سریف را برای ایجاد حرٍف نتقاطع  کنید، نی باٍجَداین، اگر از سان سریف استفادى نی
 دری نسبت بٌ دیگری نتهایز باشد.بکشید. حرٍف يهیشٌ باید ق
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لزٍنی ندارد کٌ حرٍف دريهان حاشیٌ افقی يهانند دیگری  حروف متقاطع در سطىح مختلف:
يای جدیدی را برای اتصال حرٍف  تَاند فرصت يا در سطَح نختلف نی نرتب شَند. جایگذاری آن

يا رٍاج ٍ نحبَبیت  گاىيای ٍرزشی ٍ دانش نتقاطع ایجاد کند. این رٍش طراحی نخصَصًا نزد تیو
 بسیاری دارد.

تَاند خیلی سخت  اتصال حرٍف خهیدى بٌ حرٍف صاف ٍ نستقیو نی سازی خطىط منحنی: صاف
دردسرآفرین باشد. برای اصالح این قضیٌ، گايی اٍقات ناچارنی شَید کٌ خطَط ننحنی را کنار 

تَان يردٍ انتًای باالیی ٍ  نی سازید. نثالً  بگذارید. فقط نراقب باشید کٌ کدام حرٍف را صاف نی
، شها G را صاف ٍ نستقیو نهَد یا بٌ حرف دیگری نتصل کرد ٍلی در نَرد حرف C پایینی حرف

ٍگرنٌ با صاف کردن انتًای پایینی این  تنًا نی تَانید طرف انتًایی باالی این حرف را صاف کنید 
 رٍد. حرف، شکل اصلی آن از بین نی

َگَيای نبتنی بر حرٍف نباید حتهًا گايی اٍقات ي حذف و برش: نگام کار با دٍ حرف در طراحی ل
 يا را بٌ يو نزدیک نهایید. چیزی را اضافٌ کرد، بلکٌ باید عنصری را حذف نهایید تا آن

یکی از  استروک گايی اٍقات بًتراست کٌ حرٍف را درجایی بايو ترکیب کنید کٌ حذف استروک ها:
فقط بعد از حذف استرٍک نطهئن شَید کٌ حرٍف خَانا يستند.  يا در نقطٌ اتصال حذف شَد. آن

این رٍش بٌ نظرنی رسد کٌ رٍی شکل حرٍفی کٌ استرٍک يای باریکی دارند، بًترین تأثیر را ارائٌ 
َگَ چیزی کو دارد. ا عجیب جلَى نیر طراحی تر، ديند. این کار رٍی حرٍف ضخیو نی  ديد ٍ انگار ل

 

( نترسید ٍ در صَرت نیاز، نشان cropدر استفادى از ابزار برش ) هایی از دو حرف: حذف قسمت
يهٌ حرٍف را بٌ  حرفی خَد را جدا کنید. گايی اٍقات اگر بجای حذف یک قسهت از یک حرف،

تَاند جايای خالی را در تصَر خَد پر کند. با این کار  یک نیزان برش ديید، نخاطب بٌ آسانی نی
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ٍکًا یا اتصال نی يای  تَانید حرٍفی کٌ ٍزن بصری یکسانی ندارند را با کراپ کردن بازٍيا، استر
 اد نهایید.يا ایج خَبی پنًان کنید ٍ تَازنی را نیان آن نَیس بٌ نیان حرٍف دست

زنانی کٌ در حرٍف بٌ نقدار زیادی از فضای سفید داخلی  کاری فضای منفی مىجىد: دست
تَانید آن فضای سفید را بٌ حرف دیگری تغییر شکل ديید.  کنید، نی استفادى نیD یا O نانند

ننظَر درآٍردن چنین طرحی باید کهی زنان اختصاص ديید. اطهینان حاصل کنید کٌ حرف  بٌ
سفیدی تقریبًا يهان نقدار فضای سفید نَجَد را پر کند، در غیر این صَرت حرف فضای 

طَر نثال، عدم نَفقیت در پر کردن فضای سفید نناسب در  زنینٌ نرئی نخَايد بَد. بٌ پیش
 شَد کٌ آن را تنًا نانند یک دایرى نشايدى کنیو. نَجب نی O حرف

درستی قرار نگرفتٌ باشند، خط صافی را از  زنانی کٌ حرٍف نسبت بٌ دیگری در نکان خط صاف:
يا را بٌ يو نتصل کنید. این خط اضافی داخل حرٍف بٌ  يا عبَر ديید ٍ آن نیان فضای ننفی آن
 شَد. شَد ٍ کجا حرف دیگری شرٍع نی ديد کٌ یک حرف کی تهام نی تری نی نخاطب ایدى ٍاضح

 
َگَيای دٍ حرفی، ایدى :کلمات کلیدی َگَ، ل َگَي طراحی ل  ای خالقانٌ برای ل

 


