


 







 













 Calligraphy được tạo thành bởi hai thành phần không thể 

thiếu đó là bút lông và mực để tạo thành những nét đậm 

hoặc nhạt chỉ bằng một nét.  

   Nét đậm là những nét đi xuống, còn các nét đi lên được giữ 

cho mỏng, nhẹ và nhạt. Calligraphy có các nguyên tắc nhất 

định cần phải biết, và phải có sự nỗ lực luyện tập và trí nhớ 

chính xác chỉ để thực hành chính xác từng nét chữ. 

https://forum.vietdesigner.net/tags/calligraphy/
https://forum.vietdesigner.net/tags/calligraphy/


  Hand Lettering giống như bản sao có phần đơn giản 

đơn  hơn của Calligraphy, và cũng dùng các nguyên tắc 

“xuống đậm lên nhạt” cho các nét viết, thường chỉ được 

viết bằng bút lông kim,…. đó là vẽ các nét chữ và trang 

trí cho chúng, khác rất nhiều so với việc viết chúng.  

https://forum.vietdesigner.net/tags/hand+lettering/
https://forum.vietdesigner.net/tags/hand+lettering/
https://forum.vietdesigner.net/tags/hand+lettering/
https://forum.vietdesigner.net/tags/calligraphy/


 Typography là từ ghép bởi "Typo" "và graphic" để mô 
tả nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ trong in ấn.  



 Về cơ bản Typography là sự kết hợp khéo léo nghệ 

thuật giữa typefaces, point size, line 

length, leading (line spacing), letter-spacing(tracking). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Typeface
http://en.wikipedia.org/wiki/Point_(typography)
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_length
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_length
http://en.wikipedia.org/wiki/Leading
http://en.wikipedia.org/wiki/Tracking_(typography)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tracking_(typography)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tracking_(typography)






 Lines – Các đường gióng: Trong thiết kế typography, 

có ít nhất 5 loại đường gióng để so sánh và sắp xếp các 

kí tự bao gồm đường gióng ngang (horizontal guide 

lines) cho các chữ in hoa (capital letters), phần 

đầu chữ (ascenders), chữ thường (lowercase) và phần 

đuôi chữ (descenders). 



 Leading – Dòng: Leading là một trong các yếu tố có 

sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ thiết kế 

typography. Leading sẽ quyết định mức độ dễ hay khó 

đọc của một typography. 

 Tracking – khoảng cách chữ: Tracking (hay còn gọi 

là letter-spacing) là khoảng cách của các nhóm 

chữ  (Trong CSS đó là thuộc tính letter-spacing). Điều 

chỉnh khoảng cách chữ hợp lí cũng là một kĩ năng cần 

thiết đối với người design để có thể tạo nên các 

typography đẹp. 



 Kerning – khoảng cách giữa các chữ: Kerning là 

thông số khoảng cách giữa hai chữ. Điều chỉnh thông 

số này cho phép bạn thể hiện nội dung chữ một cách rõ 

ràng hơn. 

 Alignment – so các hàng chữ:Cách bạn so các 

hàng chữ ảnh hưởng đến việc người đọc và cảm nhận 

như thế nào về sản phẩm của bạn. Vì vậy, khi so các 

hàng chữ bạn nên có lựa chọn thông minh, không tập 

trung thể hiện quá rườm rà làm mất đi vẻ đẹp của tác 

phẩm. 

 



 Phân cấp nội dung theo thứ tự quan trọng: Nếu 

trong typography của bạn có nhiều hơn 2 nội dung, hãy 

chú ý trong cách thể hiện. Nội dung quan trọng bạn có 

thể để font chưa to và nổi bật hơn nội dung còn lại. 

 

 Chọn font chữ phù hợp, liên quan đến nội dung cần 

thiết kế: Việc chọn đúng font chữ phù hợp cũng là một 

yếu tố cần thiết để có thể tạo nên một mẫu typography 

đẹp. 



 Học cách sắp xếp chữ có logic: Điểm mấu chốt ở cac 

typography là cách bạn sắp xếp, phối hợp các con chữ 

với nhau. Bạn có thể áp dụng quy tắc về chữ trong thiết 

kế khi làm typoraphy. 

 



 Typeface và Font. 
 

Typeface là một tập hợp các kí tự đánh máy và các chữ 
cái, đó là các chữ số, chữ cái, và những kí tự khác để 
chúng ta viết lên giấy hoặc đánh trên máy tính. Trong 
khi font là được định nghĩa một cách truyền thống là 
tập hợp hoàn chỉnh các kí tự bên trong một Typeface, 
có size và style riêng. Là một bộ chữ cái thuộc một 
typeface với kích thước và định dạng xác định. Nói dễ 
hiểu, thì 8pt-Arial và 10pt-Arial là hai font khác nhau, 
cũng như Arial Bold và Arial Italic cũng là 
hai font khác nhau 

https://forum.vietdesigner.net/tags/typeface/
https://forum.vietdesigner.net/tags/typeface/
https://forum.vietdesigner.net/tags/typeface/
https://forum.vietdesigner.net/tags/typeface/
https://forum.vietdesigner.net/tags/font/
https://forum.vietdesigner.net/tags/font/






Phân loại Typeface 
 

Đối với các typeface thuộc bộ chữ cái Latin (Roman) có 

các loại sau 



 a. Serif 

Serif  typeface là loại typeface có các nét phụ ở cuối 

các nét chính của chữ.Và được hiểu là chân của chữ. 

Một số kiểu chữ serif điển hình là Times Roman và 
Garamond. 



b.Sans serif 

Sans serif nghĩa là không có serif.  

Một số kiểu chữ sans serif điển hình là Arial và Futura. 



c. Script 

Script là kiểu chữ bắt chước chữ viết tay. Các kiểu chữ này 

không thích hợp sử dụng trong phần thân văn bản, vì nó 

rối mắt và khó đọc hơn các kiểu serif và sans serif. Một số 

kiểu chữ script điển hình là Coronet và Zapfino. 



d. Ornamental / Novelty / Display 

Ornamental là kiểu chữ trưng bày, chỉ được sử dụng để 

trang trí vì thiết kế đặc biệt và độc nhất của chúng. Những 

kiểu chữ này thường được sử dụng làm poster, tiêu đề phim, 

bìa sách,...  





d.Monospaced 

Monospaced là kiểu chữ với tất cả các chữ cái có chiều 

ngang bằng nhau (kể cả các dấu, ký hiệu và biểu tượng). 

Điển hình của kiểu chữ này là Courier. 



e. Mimicry 

Mimicry là kiểu chữ trang trí với phong cách nhái lại kiểu 

chữ của một ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng Trung, 

tiếng Ấn hay tiếng Hàn,… Những kiểu chữ này hay được 

dùng để tạo cảm giác "ngoại ngữ" trong thiết kế. 





Hiểu được sự tương phản 

 

   Điều chỉnh độ tương phản của typography bằng cách 

điều chỉnh các yếu tố như kerning, cỡ chữ, font. 

https://forum.vietdesigner.net/tags/typography/










 











Hệ thống phân cấp là cách thức mà bạn nhấn mạnh tầm 

quan trọng sự phân bổ của dòng. Nhằm xác định được 

nội dung trọng tâm, người xem sẽ nhận được thông tin từ 

các thiết kế của bạn bằng cách sử dụng hệ thống phân 

cấp trực quan.  





Khoảng cách chữ (Kerning) 








































