
 

20 de principii de proiectare care nu 

trebuie încălcate  

 

 
Deși uneori este necesară o anumită încălcare a regulilor 
de design vizual pentru un anumit proiect, este esențial să 
înțelegeți ce anume încălcați și ce anume vă motivează. 
Manipularea textului, poziționarea elementelor pe 
pagină, combinațiile de culori și multe altele trebuie luate 
în considerare pentru a crea un design de înaltă calitate. 
În acest articol și în următoarele, vom aborda 20 de 
principii de design care vă vor ajuta să vă faceți aspectul 
mai curat și mai atrăgător. 
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01. Nu uitați de miez 
 

 

 

Un kerning prost este unul dintre păcatele de moarte ale 

designului, așa că este vital să scăpați de el cât mai repede 

posibil. Kerning este ajustarea distanței dintre caractere. 

Sună simplu, dar un kerning prost poate face ca un design 

bun să arate groaznic. Scopul final al kerning-ului este de 

a găsi distanța optimă între litere, astfel încât textul să 

aibă un aspect îngrijit și să fie ușor de înțeles de către 

cititor. 

  



02. Preferați lizibilitatea în locul esteticii 
 

 

 
Aceasta este o regulă care se repetă de către toată lumea, 
dar, din păcate, mulți designeri uită de ea. Scopul principal 
al designului este de a crea un produs pentru utilizator, 
ceea ce implică lizibilitate și lizibilitate. 
Deci, ce împiedică lizibilitatea? De fapt, există destul de 
multe lucruri care pot afecta efortul depus de un cititor 
pentru a înțelege un text. Un exemplu tipic este un 
contrast prea mic între text și fundal. O altă greșeală 
frecventă este utilizarea greșită a majusculelor. 
Majusculele nu numai că dau cititorului senzația că se 
strigă la el, dar fac mai dificilă înțelegerea textului scris. 
Acest lucru este cauzat de faptul că, în cazul majusculelor, 
majoritatea literelor au dimensiuni similare, în timp ce 
literele mici asigură un nivel destul de ridicat de unicitate 
a fiecărui caracter. 



O altă greșeală este utilizarea unui font prea mic. Dacă nu 
sunteți sigur de dimensiune, rugați-i pe cei din jurul 
dumneavoastră să citească textul: în timp ce ochii 
dumneavoastră îl pot citi perfect, există posibilitatea ca 
alții să întâmpine unele dificultăți în acest sens. 

  



03. Fiți atenți la lungime 
 

 

 
Ați simțit vreodată efortul fizic de a citi un articol? Sunteți 
familiarizat cu încercarea de a găsi unde ați rămas de 
fiecare dată când trebuie să treceți de la o linie la alta? 
Foarte des, astfel de probleme apar din cauza unei lungimi 
a liniilor și a dimensiunii elementelor prost alese. Un rând 
care conține aproximativ 6 cuvinte sau 30-40 de caractere 
(inclusiv spațiile) este considerat ușor de citit. 

  



04. Ierarhia vizuală 
 

 

 

 
  



05 Folosiți spațierea optimă între cuvinte 

 

 

Pentru un designer, lucrul cu textul este aproape 
inevitabil. Există un număr foarte mare de reguli de care 
va trebui să țineți cont. Una dintre principalele probleme 
este găsirea distanței optime între cuvintele din text. 
Există două puncte principale la care trebuie să fiți atenți: 
urmărirea și conducerea. 
Spațierea reprezintă ajustarea distanței dintre liniile 
verticale ale fontului. Există mai mulți factori care 
afectează valoarea spațierii optime, de la fontul pe care îl 
utilizați până la cantitatea de text pe care trebuie să o 
puneți pe pagină. Dar o bună regulă de bază este 
următoarea: lungimea celei mai lungi linii nu trebuie să 
depășească semnificativ lungimea celei mai scurte linii. 
De multe ori, kerning-ul trebuie ajustat manual, așa că, 
atunci când aveți un volum mare de text și termene limită 
strânse, pur și simplu nu aveți timp să ajustați manual 
fiecare spațiere. Urmărirea are o abordare mai generală 



decât kerning-ul pentru a ajusta spațierea caracterelor și 
a cuvintelor. 
O altă regulă utilă pentru spațierea cuvintelor, care este 
excelentă pentru blocurile mici, este că spațierea 
cuvintelor trebuie să fie egală cu lățimea literei majuscule 
\"i\". Desigur, dacă acest lucru este adecvat depinde de 
specificul proiectului, dar de obicei funcționează bine. 

  



06. Utilizați alinierea corectă 
 

 

 
Există patru tipuri diferite de aliniere: margine stângă, 
margine dreaptă, centru și lățime. Să le trecem rapid în 
revistă și să ne dăm seama când și unde putem folosi una 
sau alta. 
Alinierea la stânga este cea mai comună metodă (rețineți 
că până și acest text este aliniat la stânga). Aceasta este 
cea mai ușor de citit, așa că, dacă aveți îndoieli, folosiți 
alinierea la stânga. 
Alinierea la dreapta este utilizată în principal în scopuri 
decorative. Această aliniere nu este recomandată pentru 
bucăți mari de text, deși, în comparație cu alinierea la 
stânga, această abordare face mult mai ușoară găsirea 
unei noi linii. 
Alinierea centrului are o gamă largă de aplicații: afișe, 
invitații, branding etc. Această formatare facilitează 
echilibrarea textului mic, evidențierea anumitor puncte și 



crearea unei ierarhii vizuale. Cu toate acestea, nu este 
recomandată pentru texte mari. Lipsa marginilor bine 
aliniate face ca textul să fie dificil de citit, deoarece este 
destul de dificil să treci de la un rând la altul. 
Și, în sfârșit, ultimul tip. Alinierea lățimii poate fi 
înșelătoare: pare a fi alinierea perfectă - margini drepte și 
stângi îngrijite, de ce mai aveți nevoie? În unele cazuri, 
această opțiune este justificată, iar romanele sunt cea mai 
clară dovadă în acest sens. Această formatare are propriile 
sale probleme, în special în ceea ce privește spațierea 
între cuvinte și caractere. Notă: liniile care conțin mai 
puține caractere sunt întinse și devin extrem de greu de 
citit. 

  



07. Folosiți întotdeauna o plasă 
 

 

 
Competențele de bază privind grila sunt probabil unul 
dintre primii pași pe care orice designer aspirant ar trebui 
să îi stăpânească. O grilă bine implementată este ca o zână 
blândă; ajută la structurarea designului, făcându-l curat, 
ordonat și eficient. Grilele sunt disponibile într-o varietate 
de forme și dimensiuni, puteți găsi cea potrivită pentru a 
se potrivi cu caracteristicile designului dumneavoastră. 
Cu cât grila conține mai puține coloane, cu atât designul 
va fi mai uniform, dar acest lucru va reduce flexibilitatea. 
Luați în considerare o grilă cu patru coloane: unele 
elemente sunt întinse pe mai multe coloane, în timp ce 
altele rămân într-o singură coloană, ceea ce vă permite să 
folosiți diferite poziții ale elementelor fără a întrerupe 
structura generală. 

  



08. Gândește-te întotdeauna la publicul tău 
 

 

 
Proiectarea ar trebui să înceapă cu o analiză, chiar dacă 
este vorba de un proiect mic, unic. Una dintre principalele 
întrebări pe care ar trebui să ți le pui este: Pentru cine 
proiectez? Fiecare proiect are un public țintă și ar trebui 
să folosească instrumentele care îl vor ajuta să aibă cel mai 
mare impact asupra acelui grup de oameni. Nu uitați că, 
deși designul dvs. poate arăta bine, s-ar putea să nu fie cea 
mai bună opțiune pentru a vă conecta cu publicul dvs. 

  



09. Ferește-te de văduve și orfani 
 

 

Cel mai simplu mod de a distinge un layout profesionist de 
unul amator este prezența văduvelor și a orfanilor . 
Aceasta este o problemă a cărei apariție este aproape 
garantată în fiecare proiect și a cărei rezolvare necesită un 
efort considerabil. 
Văduva este un termen utilizat pentru a se referi la un 
rând de text care aparține unui paragraf, dar care a fost 
mutat în coloana următoare. Orfanul este un singur 
cuvânt într-un rând întreg. 
Există mai multe moduri de a trata cu văduvele și orfanii. 
În primul rând, puteți edita manual textul, astfel încât să 
modificați lungimea liniei ca întreg. De asemenea, puteți 
muta cuvântul de pe linia anterioară pentru a scăpa de 
orfani sau puteți modifica lățimea coloanelor astfel încât 
aceste probleme să dispară.  



10. Utilizați o paletă de culori logică 

 

Culoarea este un instrument puternic pentru designeri, 
așa că este logic să alegeți cu atenție paleta pentru fiecare 
soluție specifică. Atunci când alegeți culorile, țineți cont 
de noțiunile de bază ale teoriei culorilor, care afirmă că 
unele nuanțe sunt mai eficiente decât altele și au efecte 
diferite asupra utilizatorilor. Portocala, de exemplu, 
stimulează pofta de mâncare. 
Aceasta este o continuare a bazelor de proiectare pe care 
le-am început în articolul precedent. Astăzi vom vorbi 
despre selectarea și lucrul cu seturile de fonturi, precum 
și despre aspecte importante, cum ar fi principiile de 
combinare a culorilor, selectarea instrumentelor potrivite, 
lucrul cu spațiul alb și urmărirea cu atenție a noilor 
tendințe. 
  



11. utilizați seturi coerente de fonturi 
 

 

 
În timp ce o proporție semnificativă de designeri 
realizează importanța ridicată a paletei de culori, seturile 
de fonturi tind să cauzeze un număr mult mai mare de 
probleme. Nu trebuie uitat faptul că fonturile, ca și 
culoarea, sunt capabile să transmită informații 
suplimentare, cum ar fi ierarhia, starea de spirit etc.n 
Mulți designeri recomandă utilizarea a maximum 2-3 
fonturi pentru a evita aglomerarea și complicarea 
designului. Încercați să alegeți fonturi care să se 
completeze reciproc, ceea ce face ca designul dvs. să fie 
concis, eficient și logic. n 

  



12. nu folosiți niciodată fonturi pe ecran 
pentru blocul de text principal 
 

 
Fonturile de ecran sunt cele mai potrivite pentru 
elementele de text de mici dimensiuni, deoarece au, de 
obicei, mai multă greutate vizuală. Locul ideal pentru 
acestea este un titlu scurt sau un subtitlu. 
Observați partea stângă a exemplului, care utilizează 
fontul Yellowtail pentru blocul de text principal. Deoarece 
fontul a fost dezvoltat punând accentul pe estetică și 
greutate vizuală, este greu de spus că este un punct forte 
al lizibilității. Prin urmare, utilizarea unui astfel de font îl 
obligă pe cititor să depună un efort mare pentru a înțelege 
ceea ce este scris. 
  



13. Nu întindeți fonturile 
 

 

Aceasta este o regulă foarte simplă care este absolut 
sănătoasă și ușor de urmat. În cele mai multe cazuri, 
fonturile au fost proiectate în anumite proporții pentru a 
asigura integritatea vizuală și lizibilitatea lor, iar întinderea 
acestora va anula acest efort. Desigur, ați putea spune că 
mărirea lățimii și înălțimii unui font este uneori singura 
opțiune, dar credeți-mă, este mai bine să alegeți un font 
mai înalt (sau mai lat). 
  



14. Evitați dizarmonia culorilor 

 

Aceste probleme apar cel mai adesea atunci când se 
folosesc culori care se află una lângă cealaltă pe roata 
culorilor. De obicei, acestea creează un efect de vibrație 
care contaminează desenul și îl face dificil de văzut. 
Privitorul trebuie să se străduiască să găsească granița 
fiecărei culori. 
Cel mai simplu mod de a evita această problemă este să 
folosiți nuanțe contrastante care se află pe laturile opuse 
ale cercului. Acestea nu creează vibrație și sunt ușor de 
perceput de către ochi. 
  



15. Nu vă fie frică de spațiul alb 

 

Spațiul alb este unul dintre acele instrumente eficiente 
care pot adăuga ceva special designului dumneavoastră. 
Poate ajuta la atragerea atenției asupra unor aspecte 
specifice ale compoziției dumneavoastră, poate face 
designul mai concis și mai curat, poate echilibra 
elementele etc. 
Spațiul alb sporește greutatea vizuală a altor obiecte, 
permițându-le să atragă mai multă atenție. Priviți 
exemplul de mai sus: anunțul din stânga este 
supraîncărcat și aproape tot spațiul alb este ocupat de un 
element sau altul. A doua opțiune folosește spațiul alb 
pentru a sublinia elementul cheie al anunțului, un produs 
care atrage imediat atenția, după care privitorul este 
informat despre caracteristicile sale (100% reducere a 
zgomotului) și prețul (20 de dolari). 
Merită să ne amintim că spațiul alb nu înseamnă 
întotdeauna "spațiu gol": nu trebuie să încercați să îl 



umpleți complet, ci să învățați să folosiți acest element în 
avantajul dumneavoastră. 
  



16. Nu urmăriți tendințele de design 

 

Uneori, ceea ce este perceput ca fiind o tendință este doar 
o modă trecătoare: acest lucru înseamnă că, dacă vă lăsați 
influențat de ea, rezultatele muncii dumneavoastră vor 
deveni în curând ineficiente. 
Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să închideți ochii la 
noile tendințe. Fiți atenți la ceea ce este popular și 
încercați întotdeauna să înțelegeți de ce tendința capătă 
amploare. Un exemplu destul de frapant este reprezentat 
de logo-urile în formă de X, adică logo-urile în care literele 
sau simbolurile sunt plasate în colțurile literei X . Ele au 
devenit populare pentru că sunt ușor de perceput de către 
privitor și arată bine, dar popularitatea excesivă și a ruinat 
această tendință. Prea multe variante identice au făcut ca 
utilizarea logo-urilor în formă de X să fie o idee proastă. 
Pentru a evita să suferiți din cauza unor tendințe false, 
întrebați-vă de ce această tendință câștigă popularitate. În 
cazul logourilor în formă de X, ați putea prelua însăși ideea 
de a folosi linii geometrice pentru a poziționa și evidenția 



elementele. În orice caz, înainte de a utiliza o nouă 
tendință, analizați cu atenție fiecare componentă a 
acesteia. 
  



17. Utilizați instrumentele potrivite 

 

La fel cum un meșter nu ar folosi un ciocan pentru a 
introduce un șurub, un designer ar trebui să știe ce unelte 
să folosească în anumite situații și, mai important, să știe 
ce unelte să nu folosească. 
O greșeală foarte frecventă, care poate fi evitată cu 
ușurință cu ajutorul instrumentului potrivit, este 
reprezentată de logo-urile raster. Probabil că știți că există 
două tipuri de fișiere grafice digitale: raster și vector. 
Grafica rasterizată constă într-o grilă cu multe elemente, 
în timp ce grafica vectorială utilizează linii sau vectori. Cea 
mai importantă diferență între aceste formate este 
scalabilitatea. În timp ce o imagine raster devine neclară 
atunci când este mărită (după cum se poate vedea în 
partea stângă a exemplului), o imagine vectorială (în 
dreapta) nu are această problemă. 
Revenind la ideea principală: un bun designer nu trebuie 
doar să cunoască diferența dintre aceste formate, ci și să 
înțeleagă clar când trebuie folosite. n 



  



18. Luați în considerare pliul 

 

Unde va fi folosit designul dumneavoastră? Pe un site 
web, pe un poster sau într-o revistă? Înțelegerea 
specificului utilizării finale este crucială pentru a crea un 
design eficient. Dacă nu știți ceva despre viitorul muncii 
dumneavoastră, există riscul ca rezultatul să nu 
corespundă așteptărilor utilizatorilor. 
O greșeală frecventă este neglijarea pliului dintre două 
pagini. În cazul în care un mesaj necesită o tranziție 
orizontală de la o pagină la alta prin intermediul unui pliu, 
designerul trebuie să țină cont de acest lucru în etapa de 
proiectare, astfel încât pliul să nu denatureze obiectele. 
  



19. Respectați regulile gramaticale 

 

Gramatica poate părea o știință dificilă, cu multe capcane, 
dar veți fi surprins de cât de eficient veți deveni dacă îi 
stăpâniți regulile. În plus, veți găsi o plăcere subtilă în a 
sublinia greșelile altora. 
Cel mai clar exemplu de diferență între o liniuță și o 
cratimă. Deși pentru a le folosi corect, este suficient să 
înțelegem că o cratimă este un semn ortografic care nu 
este o literă, adică poate fi doar o parte a unui cuvânt, în 
timp ce o liniuță este un semn de punctuație care se 
plasează între două cuvinte diferite. Există, de asemenea, 
utilizări speciale pentru aceste caractere, de exemplu, o 
liniuță este adesea utilizată pentru a reprezenta o 
perioadă de timp (1990-2000). 
Există un număr foarte mare de reguli gramaticale, dar 
acestea sunt destul de ușor de învățat dacă le 
sistematizezi. Acest lucru poate părea nesemnificativ, dar 
majoritatea designerilor susțin contrariul. 

  



20. Nu folosiți prea multe efecte 

 

Când vine vorba de comunicarea vizuală a informațiilor, ar 
trebui să vă gândiți de două ori înainte de a adăuga efecte 
precum umbre, șanfrenuri și, mai ales, un gradient. Este 
foarte frecventă utilizarea de elemente inutile pentru 
proiectarea graficelor și diagramelor, ceea ce face ca 
acestea să fie mai greu de citit și de înțeles, mai ales dacă 
sunt grafice complexe care depind de mai multe variabile. 
În majoritatea cazurilor, cu cât graficul este mai concis, cu 
atât este mai ușor de citit. 
La finalul acestei liste, aș dori să subliniez că nu există 
reguli, fiecare proiect este unic și necesită o abordare 
diferită. Un exemplu elocvent este David Carson, care în 
1994 a făcut întregul interviu cu muzicianul Brian complet 
ilizibil, hotărând că este plictisitor. Încălcarea regulilor 
este uneori cea mai bună modalitate de a face o declarație 
de neșters și de a crea un design iconic. 
 
 



 


