Logo və ikon (simgə) haqqında

Layihə adı: Nean
Tipi: logo & ikon (simgə)
Stil (tərz): “Noka Series 40 6th edition” ikonlar stili
Veb sayt: https://www.neansoft.com
Tarix: 09.11.2019
Hazırlayan: S-n Amil (developer-proqram tərtibatçısı)
Qısaca Bilgi: Bu logo NEAN (neansoft.com) üçün S-n Amil tərəfindən hazırlanmışdır. Logo (ya da
ikon) veb saytın brauzerdə (internet bələdçisində) kiçik təsviri kimi (favicon), əsas (baş) logo kimi,
gələcəkdə yaradılacaq proqramlar (tətbiqlər) üçün şəkil (ikon rəsmi) kimi və gələcək layihələrdə
(proyektlərdə) istifadəsi üçün hazırlanmışdır. Müəllif Hüquqları Qourunur!!!
NEAN – poqram təminatı, texnoloji gizli bilgilər (məlumatlar), elektronika (basqı dövrələri,
sxemləri), elm (bilgi), kompüter, mobil qurğular (cihazlar) üçün proqramlar (tətbiqlər) və digər
başqa yenilikləri sizlərə çatdırır - sizinlə paylaşır və bütün bunlara aid dərslikləri (kitabları) sizinlə
bölüşür. Buna görə NEAN üçün ən uyğun olan logo (nişanə, emblem) kimi texnoloji stildə (tərzdə)
logo seçilmişdir.
“NEAN” sözü böyük hərflər ilə Audiwide fontu (yazı tipi, şrifti) istifadə edilərək yazılmışdır. İkon
(simgə, nişanə) isə Nokia şirkətindən ilham alınaraq dizayn (tasarım) edilmişdir. İkon (simgə) –
Nokia Series 40 6th Edition (2009-2011) telefonlarında olan Proqramlar (eng: Application) ikonu
üzərində dəyişiklik və düzəlişlər edilərək hazırlanıb. Bu ikon həm Symbian əməliyyat sistemində
(işlətim sistemində) proqram - tətbiq (application) fayl ikonudur, həm də Nokia S40 telefonlarında
Java proqramların (tətbiqlərin) ikon şəklidir. Yəni, .sis və .jar, .jad fayl tipləri üçün hazırlanmış
ikon rəsmidir.

İkonun orjinalı fotosu budur (43x43):
Bu ikon fotosundan örnək alınaraq kompüterdə AAA logo proqramında “vektor” qrafikasında onun
oxşarı hazırlanmışdır. Çünkü, bir sonrakı mərhələdə bu ikonun üzərində işləmək və dəyişiklik edilə
bilməlidir. İkonun oxşar vektor formatında fotosu aşağıda göstərilib.

Bu ikon şəkli 10 dərəcə sağa döndərilmişdir (saat əqrəbinin hərəkəti yönündə).

Ardınca bu ikonu (simgəni) 4 hissəyə parçalayaraq NEAN üçün ikon (simgə) hazırlanmışdır. Bu 4
parçacıq romb fiquruna bənzəyir. Və onlardan 1-i (ən birincisi) tünd göy rəngində (ya da səma
mavisi rəngində), qalan digər 3-ü isə boz rəngdə dizayn edilmişdir (tasarlanmışdır).

Daha sonra audiwide fontundan (yazı tipindən) yararlanaraq NEAN sözü yazılmış və öncədən
hazırlanan ikon yazının sağ tərəfinə yerləşdirilmişdir. Sonunda NEAN logosu yaranmış oldu)))

Bundan başqa NEAN logosu kompüterdə Adobe İllustrator CS6 proqramında bir daha vektor
incəlikləri ilə işlənmiş, ara məsafələri, uzunluqlar, ölçülər və rənglər bir daha gözdən keçirilmişdir
(yoxlanılmışdır).

QEYD: logodakı ara məsafələrində düzəlişlər və yardım etdiyi üçün qrafik dizayner olan Orxan
Əhmədliyə ayrıca təşəkkür (bax: oorkdi.com Orkhan Ahmadli). Ayrıca logonun başqa stildə dizaynı
(tasarımı) da var.

İKON (SİMGƏ) HAQQINDA
NEAN ikonu (simgəsi) 4 parçaçıqdan ibarətdir. Bu 4 parçacıq romb fiquruna bənzəyir. Və onlardan
1-i (ən birincisi) tünd göy rəngində (ya da səma mavisi rəngində), qalan digər 3-ü isə boz rəngdə
dizayn edilmişdir (tasarlanmışdır). Logonun yazısı isə (nean sözü) açıq göy (mavi) rəngdədir.
Buradakı boz rəng türk millətinin (soyunun, kökünün) simvolu olan Boz Qurdun rənginə işarədir.
Göy (ya da mavi) rəng isə türk mənşəli insanı təsvir edir. Loqonun quruluşundakı romb həndəsi
fiquruna bənzəyən 4 parçaçıq isə Azərbaycanın milli dəyərlərindən olan paxlava və milli
xalçalardakı vətən anlamını verən rombşəkilli naxışı xatırladır.Milli xalçalarmızda bu naxışdan var.
QEYD: Bu logo heç bir Subliminal mesaj (şüuraltı, bilinçaltı mesaj) daşımır! Logodakı ikonun
(simgənin) heç bir məxfi, “şeytani”, dini, sirli və s. başqa gizli mənaları - anlamları yoxdur!

LOGONUN BƏNZƏRİ (OXŞARLARI) HAQQINDA
Bu logoya oxşar, bənzər logoların var olub-olmadığını yoxlamaq üçün https://imgops.com/
saytında bu logo test edilmişdir. Ayrıca İmages Google Search, Bing, Yandex, Tineye, Reddit,
Sogou şəkil axtarış saytlarında bir daha gözdən keçirilmiş və 09.11.2019 tarixində heç bir nəticə
(sonuc) tapılmamışdır.

 Bu sənəd Microsoft Word 2010 proqramında hazırlanmışdır.
© NEAN

-

12.12.2012 – 2019

-

Müəllif Hüquqları Qorunur!

