basic set

vocalization marks and
punctuation

ligatures and alternate ayin

Hebrew size figures

Hebrew size currency,
percent and perthousand
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Characters with
vocalization marks

Cantillation marks
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 ubuntuגובה מקובל לאותיות רגילות ,שבהן מודפס עיקר
הטקסט ,הוא � עד �� נקודות (זהו גובהה של אות רגילה,
שאינה חורגת אל מעל לשורה או מתחתיה )x-height -
 UBUNTUגובה מקובל לאותיות רגילות ,שבהן מודפס עיקר
הטקסט ,הוא � עד �� נקודות (זהו גובהה של אות רגילה,
שאינה חורגת אל מעל לשורה או מתחתיה )X-HEIGHT -
12/16 pt
 ubuntuגובה מקובל לאותיות רגילות ,שבהן מודפס עיקר
הטקסט ,הוא � עד �� נקודות (זהו גובהה של אות רגילה,
שאינה חורגת אל מעל לשורה או מתחתיה )x-height -
 UBUNTUגובה מקובל לאותיות רגילות ,שבהן מודפס עיקר
הטקסט ,הוא � עד �� נקודות (זהו גובהה של אות רגילה,
שאינה חורגת אל מעל לשורה או מתחתיה )X-HEIGHT -
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גובה האותיות נמדד ביחידת מידה הקרויה נקודה (.)point
נקודה היא �� �/של האינץ' �� .נקודות הן פיקה (,)pica
כלומר באינץ' שש פיקות .בצמוד להחלטה על גודל האות
יש להחליט על המרחק בין שורה לשורה ( .)leadingשני
גדלים אלה נרשמים יחדיו בצורה �� ��/למשל ,שפרושה
אות בגודל �� נקודות ,ומרחק של �� נקודות בין שורה
לשורה .החלטה כפולה זו משפיעה במידה מכרעת על
כמות הטקסט שתכנס בדף ,אך כמות זו מושפעת גם מסוג
האותיות .באותיות שעוצבו צרות יחסית ,ניתן להכניס יותר
טקסט בדף מאשר באותיות רחבות יחסית .גובה מקובל
לאותיות רגילות ,שבהן מודפס עיקר הטקסט ,הוא � עד ��
נקודות (זהו גובהה של אות רגילה ,שאינה חורגת אל מעל
לשורה או מתחתיה .)x-height -

גובה האותיות נמדד ביחידת מידה
הקרויה נקודה ( .)pointנקודה היא
�� �/של האינץ' �� .נקודות הן פיקה
( ,)picaכלומר באינץ' שש פיקות.
בצמוד להחלטה על גודל האות יש
להחליט על המרחק בין שורה לשורה
( .)leadingשני גדלים אלה נרשמים
יחדיו בצורה �� ��/למשל ,שפרושה
אות בגודל �� נקודות ,ומרחק של ��
נקודות בין שורה לשורה .החלטה
כפולה זו משפיעה במידה מכרעת
על כמות הטקסט שתכנס בדף ,אך
כמות זו מושפעת גם מסוג האותיות.
באותיות שעוצבו צרות יחסית ,ניתן
להכניס יותר טקסט בדף מאשר
באותיות רחבות יחסית .גובה מקו־

12/14 pt This is dummy text. It
is intended to be read but have
no meaning. As a simulation
of actual copy, using ordinary
words with normal letter fre it cannotהחרטומים quencies,
deceive eye or brain. Dummy
settings which use other languages or even gibberish to text
have the inherent disadvantage
that they distract attention
towards themselves! Simultext
�, may be proהאלפאבית הלועזיvided in any typeface, at whatever size and format is required.
Paragraphs may be long or

גודל אותיות חריג יושם בספר The Compact Edition of
 .the Oxford English Dictionaryבגרסה קומפקטית
זו צולם כל דף בהקטנה קווית של ��� ,כך שנתאפשרה
הדפסת ארבעה עמודים של המילון המקורי בעמוד אחד
של הגרסה הקומפקטית .באמצעות טכניקה זו ,ותוך שי־
מוש בנייר דק ,נדחסו �� הכרכים של המילון המקורי לשני
כרכים בלבד .עקב מידותיהן הזעירות של האותיות צורפה
למילון גם זכוכית מגדלת.

גובה האותיות נמדד ביחידת מידה הקרויה
נקודה ( .)pointנקודה היא �� �/של האינץ'.
�� נקודות הן פיקה ( ,)picaכלומר באינץ'
שש פיקות .בצמוד להחלטה על גודל האות
יש להחליט על המרחק בין שורה לשורה
( .)leadingשני גדלים אלה נרשמים יחדיו
בצורה �� ��/למשל ,שפרושה אות בגודל ��
נקודות ,ומרחק של �� נקודות בין שורה לשו־
רה .החלטה כפולה זו משפיעה במידה מכרעת
על כמות הטקסט שתכנס בדף ,אך כמות זו
מושפעת גם מסוג האותיות .באותיות שעוצבו
צרות יחסית ,ניתן להכניס יותר טקסט בדף
מאשר באותיות רחבות יחסית .גובה מקובל
לאותיות רגילות ,שבהן מודפס עיקר הטק־
סט ,הוא � עד �� נקודות (זהו גובהה של אות
רגילה ,שאינה חורגת אל מעל לשורה או
מתחתיה .)x-height -

אותיות טל ומטר ,שהן אותיות זעירות ,הקרויות כך על שם

גודל אותיות חריג יושם בספר The

10/12 pt This is dummy text. It is
intended to be read but have no meaning. As a simulation of actual copy,
using ordinary words with normal
 it cannotהחרטומים letter frequencies,
deceive eye or brain. Dummy settings
which use other languages or even
gibberish to text have the inherent
disadvantage that they distract attention towards themselves! Simultext
, may be provided inהאלפאבית הלועזי
any typeface, at whatever size and
format is required. Paragraphs may be
long or short. Texts can be produced
to complete any area, as the copy is
simply repeated using different starting points.
Adjustments to the original copy are
likely.

גודלי אותיות שונים המשמשים בעיצובו של סידור התפי־
לה יצרו שני ביטויים לתיאור גודלן של אותיות:
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