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Գրահրատարակչության մեջ առավել
հաճախ կիրառվող Arial Armenian, Arial
LatArm, Times Armenian տառատեսակների
հայերեն գրանշանները իրենց կառու ցված
քային չափորոշիչներով ու առանձին տա
ռերի գրույթներով հայեցի չեն, ինչի հետ
ևանքով այդ տառատեսակներով
Առավել մեծ մասսայականությու ն ունե
ցող Windows գործավար համակարգերու մ :
In difference with other Armenian fonts
available, for “Khoragir” font the Armenian
symbols were developed first considering
the characteristics and graphems specifics,
and then the Cyrillic and Latin symbols were
developed in correspondence. Another
characteristic that make “Khoragir” uniqueness
is the order of Armenian punctuation symbols
in, which are located above the letter (due to
В отличие от других армянских
шрифтов, для “Хорагир” изначально были
разработаны армянские буквы, а затем,
на их базе (с учетом соответствующих
особенностей) английские и русские буквы.
Примечательно и то, что знаки ударения,
вопросительный и восклицательный,
специальными кернингами ставятся над
соответствующими буквами, а не рядом с

size 10
Գրահրատարակչության մեջ առավել հաճախ
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Գրահրատարակչության մեջ առավել հաճախ կիրառվող
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Armenian տառատեսակների հայերեն գրանշանները

հայերեն գրանշանները իրենց կառու ցվածքային չափորոշիչնե

իրենց կառու ցվածքային չափորոշիչներով ու առան

րով ու առանձին տառերի գրույթներով հայեցի չեն, ինչի հետ

ձին տառերի գրույթներով հայեցի չեն, ինչի հետ

ևանքով այդ տառատեսակներով տպագրված տեքստերը դժվար

ևանքով այդ տառատեսակներով տպագրված տեքս

ընթեռնելի են ու անշու ք:

տերը դժվար ընթեռնելի են ու անշու ք:
Բացի այդ, նշված տառատեսակներու մ բացա
կայու մ են հայերենի համար կարևոր նշանակությու ն

In difference with other Armenian fonts available,

Բացի այդ, նշված տառատեսակներու մ բացակայու մ են
հայերենի համար կարևոր նշանակությու ն ունեցող կցագրերն
(Ligatures) ու մի շարք հատու կ տպագրական նշաններ:
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located above the letter (due to developed kerning pairs)

possible to read and work with texts more easily. and then the Cyrillic
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