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 فونتـا/    ب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ج/   فونتـا

 

 فونتــا
 پژوهشی درباره فونت

 

 

 نویسندگان:

 حمید رضا نیرومند

 الهام بیژن

  

 



 فونتـا/    د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فونتاعنوان کتاب          :   

پژوهشی درباره فونت موضوع                 :    

حمیدرضا نیرومند، الهام بیژن.نویسندگان           :     

1396اول، بهار نوبت چاپ            :     

نسخه 1000تیراژ                    :    

978-600-430-194-7شابک                  :    

 تومان : 9100قیمت
 

 

  (http://Aftab.cc)مرکز پخش: کانون فرهنگی آفتابگردان 

کلیه حقوق این اثر متعلق به مؤلفین می باشد.

1365، حمیدرضا، نیرومند:   سرشناسه  

، الهام بیژننویسندگان:  حمیدرضا نیرومند :   فونتا: پژوهشی درباره فونت/ عنوان و نام پدیدآور  

1395:   کرج: دانش محام،  مشخصات نشر  

 144 ص.: مصور)رنگی(، جدول، نمودار. ؛ 12×41 سم.:    مشخصات ظاهری

978-006-430-194-7:    شابک  

ریال 91000:    قیمت  

 :   فیپا وضعیت فهرست نویسی

 :  فونت های کامپیوتری موضوع

 Computer fonts:   موضوع

1371: بیژن، الهام،  شناسه افزوده  

/Z250/7 رده بندی کنگره ن9ف9     :1395  

2/686:  رده بندی دیویی  

4631608:    شماره کتابشناسی ملی  

 

 



 ه/   فونتـا

 

 

 

 

 

 مقدمه

قلم »ها را به سمت بیش از همه ذهن« فونت»هر چند امروزه واژه 

توان اختراع فونت را همزمان با اختراع کند، اما میمنحرف می« کامپیوتری

ان حدود چهار هزار سال پیش از میالد دانست. از آن زمخط، یعنی چیزی 

یشِ پتاکنون، فونت مسیر طوالنی و پرماجرایی را پیموده است. کتابی که 

 روی شماست، فونتا، نگاهی کوتاه دارد به این مسیر طوالنی!

 توان به سه دوره اصلی تقسیم نمود:مسیر تحوالت فونت را می

الد از چهار هزار سال پیش از مییعنی  دوران اختراع خط و الفبا؛ -

 اختراع اولین دستگاه چاپ تا

های دستگاه یعنی از اختراع های چاپ کاغذی؛دوران دستگاه -

بشر توانست اولین کاراکترها را بر روی که آن زمان  چاپ تا

 میالدی ۱۹۴۶یعنی سال ) نمایش دهدکامپیوتر نمایش یک صفحه

 (انیاککامپیوتر با ساخت و 



 فونتـا/    و

ران به امروز، یعنی دوتا اختراع کامپیوتر از  یعنی ان مدرن؛دور -

 وبای به نام ظهور پدیده

د به این هایمان نشان داد که فقدان منبعی که نگاهی داشته باشبررسی

ها منبع آوری و مطالعه دهشود؛ بنابراین با جمعها احساس میدوران

ی دانشجویان و باشد برای آغازینی مختلف، گلچینی فراهم کردیم تا نقطه

 مندان به کار در زمینه فونت.عالقه

تر و پرمحتواتر باشد، اما توانست بسیار حجیماین کتاب میبالشک 

ها آوری ملزوماتی بود که دانستن آنهمانطور که گفته شد، تالش ما جمع

 است.ضروری مبحث این مند به برای یک طراح فونت و عالقه

ویژه در فونت فارسی شاهد و کارهای ضعیفی که بهبا توجه به پراکندگی 

 واریم با ارائه این کتاب و کتب مشابه، فونت فارسی بهامیدهستیم، 

 اهلل شاء إنجایگاهی که شایسته آن است، برسد. 

 حمید رضا نیرومند

 الهام بیژن

  



 ۱/   فونتـا

 

 

 فهرست مطالب

 5 .............................................................................. اول فصل ۱

 5 ................................................................................ مقدمه ۱-۱

 ۶ ............................................... گرفت؟ نشأت کجا از abc یالفبا ۱-۲

 7 ........................................................... یخیم خط سومر؛ ۱-۲-۱

 ۱0 .......................................................... هاالهه خط مصر؛ ۱-۲-۲

 ۱۳ ....................................................................... الفباها نیاول ۱-۳

 ۱۳ ................................................................ الهول یواد ۱-۳-۱

 ۱5 ...................................................... یبَدْو یینایس یالفبا ۱-۳-۲

 ۱7 .................................................................... هایقینیف ۱-۳-۳

 ۱۹ ........................................................... هامصوت جادیا ونان؛ی ۱-۴

 ۲۱ .......................................................................... اتروسکان ۱-5

 ۲۲ ......................................................... کیروست بزرگ حروف ۱-۶

۱-7 Uncial و Half Uncial (کوچک حروف ورود) ....................... ۲۳ 

 ۲5 ............................................................. چاپ فن ورود روم؛ ۱-۸

 ۲7 ................................... یالدیم پانزدهم قرن رمعمولیغ یهافونت ۱-۹

 ۲۹ ............................................................................ دوم فصل ۲

 Bitmap ............................................................. ۳۲ یهافونت ۲-۱



 فونتـا/    ۲

 ۳5 ........................................................................ اندازه رییتغ ۲-۲

 ۳7 ....................................................... مپتیب فونت یهافرمت ۲-۳

 Outline ............................................................ ۳۸ یهافونت ۲-۴

 Outline .................................... ۴۱ فونت یهافرمت مختلف انواع ۲-5

 ۴۱ ................................................ ۳ نوع و ۱ نوع یهافونت ۲-5-۱

 TrueType .................................................. ۴۲ یهافونت ۲-5-۲

 OpenType ................................................. ۴۳ یهافونت ۲-5-۳

 ۴۴ ..................................................... حرکت بر یمبتن یهافونت ۲-۶

 ۴۶ ...................................... حرکت بر یمبتن فونت یهافرمت ۲-۶-۱

۲-7 AAT شرکت شرفتهیپ یپوگرافیتا ای Apple .............................. ۴۸ 

 ۴۹ ................................................... گریکدی از هافونت ییشناسا ۲-۸

 5۳ ........................................................................... سوم فصل ۳

 5۳ ............................................... م؟یکن یطراح فونت کی چگونه ۳-۱

 5۳ .................................................... فونت کیگراف یطراح ۳-۱-۱

 5۸ ........................................................... وتریکامپ در اجرا ۳-۱-۲

 5۸ .............................................. فونت یطراح یافزارهانرم با کار ۳-۲

 ۶۱ ................................. دیجد یکاراکترها مجموعه کی جادیا ۳-۲-۱

 ۶۲ ....................................... مجزا شکل به کاراکتر هر یطراح ۳-۲-۲

 ۶۳ .............. فونت یکل مشخصات و سازندگان و فونت یگذارنام ۳-۲-۳



 ۳/   فونتـا

 

 

 ۶۳ ............................................. کردن Generate ای رهیذخ ۳-۲-۴

 ۶۴ ................................... فونت با کار و یطراح یافزارهانرم یمعرف ۳-۳

۳-۳-۱ Apolisoft Font Fitting Room Deluxe .................... ۶۴ 

۳-۳-۲ Fontexpert ............................................................. ۶۴ 

۳-۳-۳ FontLab Studio ..................................................... ۶5 

۳-۳-۴ Printers Appreentice ............................................. ۶۶ 

۳-۳-5 Serif Font Manager ............................................... ۶7 

 MyScriptFont.com ...... ۶7 با نیآنال صورت به فونت ساخت ۳-۳-۶

 ۶۸ ..................................................... یپوگرافیتا در فاصله میتنظ ۳-۴

 70 ............................................................... یفلز ینیچحروف ۳-5

 7۳ ............................................................. یتالیجید یپوگرافیتا ۳-۶

 7۴ ....................................................... یگذارفاصله ریمقاد ۳-۶-۱

 77 ................................. (یگذارفاصله جدول) نگیکرن جداول ۳-۶-۲

 ۸۱ ................................................. یدست و خودکار نگیکرن ۳-۶-۳

 ۸۴ ........................................... ینسب( یگذارفاصله) نگیکرن ۳-۶-۴

 ۸۶ .................................................. نگیکرن اعمال یابزارها ۳-۶-5

 ۸۹ ............................................ وب یمرورگرها در نگیکرن ۳-۶-۶

 ۸۹ ............................................................. نگیکرن ادراک ۳-۶-7



 فونتـا/    ۴

 ۹۳ ......................................................................... چهارم فصل ۴

 ۹۳ .................................................... یفارس فونت بر یاخچهیتار ۴-۱

 ۹۸ .............................................. یفارس فونت یطراح یهاچالش ۴-۲

 ۱0۶ .......................................... یفارس فونت یطراح درباره ینکات ۴-۳

 ۱۱۲ ........................................................ حروف ضخامت ۴-۳-۱

 ۱۱۴ ....................................... یفارس فونت کردن دارشناسنامه لزوم ۴-۴

 ۱۱۶ ........................................... باستان یرانیا یهازبان خط فونت ۴-5

 ۱۲۶ ................................................ فونت مشخصات و یگذارنام ۴-۶

 ۱۲۶ ......................................................... فونت یگذارنام ۴-۶-۱

 ۱۳0 ........................................................ فونت مشخصات ۴-۶-۲

 ۱۳۱ .........................................................................پنجم فصل 5

 ۱۳۱ ..................................................................  وب در فونت 5-۱

 ۱۴۱ ............................................................. وب در یپوگرافیتا 5-۲

 ۱۴۲ ...................................................................... تضاد 5-۲-۱

 ۱۴۳ ...................................................................... اندازه 5-۲-۲

 ۱۴۴ ............................................................. مراتبسلسله 5-۲-۳

 ۱۴5 ....................................................................... فضا 5-۲-۴

 ۱۴۶ .....................................................................................      منابع

 


