Հավելված
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի
սեպտեմբերի 24-ի N 1259 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

1. «Գրապալատե տառատեսակ (N 1 ձև)
Տեխնիկական բնութագիրը
Տեսակաշարի անվանումը` «Գրապալատե
Հեղինակ` Էդիկ Ղաբուզյան
Ստեղծման տարեթիվը` 2008 թ.
Հեղինակային իրավունքի կրողը` «Հայաստանի ազգային գրապալատե ՊՈԱԿ
Համակարգչային անվանումը` «ՂԷԱ Գրապալատե (GHEA Grapalat)
Տեսակը` առանց ծայրատների (San Serif)
Կոդավորման համակարգը` «ՅՈՒՆԻԿՈԴե (Unicode)
Տեսակաշարը գեներացված է Open Tipe եղանակով
Նախագծումը` օրիգինալ (չունի լատինական, կիրիլյան կամ հունական
նախատեսակ)
Տեսակաշարը պարունակում է հայկական, լատինական, կիրիլյան և հունական
այբուբենների բոլոր անհրաժեշտ գրանաշանները, այդ թվում` այբուբենների լրակազմը, կետադրական նշանները, թվանշաններն ու մաթեմատիկական գործողությունների հիմնական նշանները։
Տեսակաշարի բոլոր ոճերը
Տեսակաշարը ներկայացված է 4 ոճով` սովորական, թեք, թավ և թավ թեք
(Regular, Italic, Bold, Bold Italic)։
Տեսակաշարի բոլոր ոճերը (Regular, Italic, Bold, Bold Italic) պարունակում են
նշված այբբենական համակարգերի անհրաժեշտ կցագրերը (Ligatures)։
Տառատեսակում իրականացված են կետաշտկում (Hinting) և ծոցավորում
(Kerning), որոնց շնորհիվ տառատեսակով ներկայացված տեքստերն ընթեռնելի են թե
էկրանից, թե տպագրված վիճակում, և հայերեն առոգանական նշանները տեղադրվում
են համապատասխան ձայնավորի վրա։
Տառատեսակը կիրառելի է թե ԱյԲիԷմ (IBM), թե Մաքինթոշ (Macintosh)
համակարգիչներում։
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2. «Մարիամե տառատեսակ (N 2 ձև)
Տեխնիկական բնութագիրը
Տեսակաշարի անվանումը` «Մարիամե
Հեղինակ` Էդիկ Ղաբուզյան
Ստեղծման տարեթիվը` 2008 թ.
Հեղինակային իրավունքի կրողը` <<Հայաստանի ազգային գրապալատ>>
ՊՈԱԿ
Համակարգչային անվանումը` «ՂԷԱ Մարիամե (GHEA Mariam)
Տեսակը` երկկողմ ծայրատներով (Serif)
Կոդավորման համակարգը` «ՅՈՒՆԻԿՈԴե (Unicode)
Տեսակաշարը գեներացված է Open Tipe եղանակով
Նախագծումը` օրիգինալ (չունի լատինական, կիրիլյան կամ հունական
նախատեսակ)
Տեսակաշարը պարունակում է հայկական, լատինական, կիրիլյան և հունական
այբուբենների բոլոր անհրաժեշտ գրանշանները, այդ թվում` այբուբենների լրակազմը,
կետադրական նշանները, թվանշաններն ու մաթեմատիկական գործողությունների
հիմնական նշանները։
Տեսակաշարի բոլոր ոճերը
Տեսակաշարը ներկայացված է 4 ոճով` սովորական, թեք, թավ և թավ թեք
(Regular, Italic, Bold, Bold Italic)։
Տեսակաշարի բոլոր ոճերը (Regular, Italic, Bold, Bold Italic) պարունակում են
նշված այբբենական համակարգերի անհրաժեշտ կցագրերը (Ligatures)։
Տառատեսակում իրականացված են կետաշտկում (Hinting) և ծոցավորում
(Kerning), որոնց շնորհիվ տառատեսակով ներկայացված տեքստերն ընթեռնելի են թե
էկրանից, թե տպագրված վիճակում և հայերեն առոգանական նշանները տեղադրվում
են համապատասխան ձայնավորի վրա։
Տառատեսակը կիրառելի է թե ԱյԲիԷմ (IBM), թե Մաքինթոշ (Macintosh) համակարգիչներում։
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