
  

A betűk elemei



  

Betű, írásjel, karakter
Character, sort

Glifa, Glyph
(Egy bizonyos) karakter képe



  

Betűtest, body

Betűméret, body size
A betűtest magassága. Ez a betű 
mértékegységének alapja (a legmagasabb 
karaktertől a legmélyebbre lenyúlóig + az 
esetleges hézag). (Figyelem, a betűméret 
és pontméret nem ugyanaz.)



  

Betűszélesség
Character with, ch. Space

Betűmagasság
Standard stern with

Összetett betű
Composite character

Egy (vagy több) alapbetűből és egy (vagy több) 
diakritikus jelből álló egység, amely a font file-ban 
önálló körvonal leírással nem rendelkezik, csak a 
komponensek hivatkozásait és azok offszet értékeit 
(pozicionálását) tartalmazza.

A betűtest és a jobb illetve baloldali széleket is 
befoglaló négyszögű keret szélessége.



  

Nagybetű, verzál
Capital letter, Uppercase

Kisbetű, kurrens
Lowercase, letter



  

Nagybetű magasság
Cap height

Nagybetű felsővonal
Cap line

Az alapvonal és a nagybetű felső éle 
közötti magasság mértéke.

A nagybetű felső élénél húzott 
képzeletbeli vízszintes vonal.



  

M-méret, eM space

M-négyzet, eM square

N-méret, eN space

A betűtest méretének megfelelő szélesség (a 
legszélesebb betű, általában az M szélességének 
értéke).

A legszélesebb nagybetű bennfoglaló négyzete, 
bennfoglaló kerete (az oldalszélekkel és a 
hézaggal egyetemben), hozzáadva a le- és 
felnyúlók méretét.

Mértékegység, az M-méret fele.



  

● Igazító zóna
Alignment zone
Körvonalas vagy egyes határozott végződésű karakterek néhány százalékkal 
nagyobbak mint a standard alapvonalak által határoltak (hogy utóbbiakkal 
optikailag egyenlő méretűnek mutatkozzanak). Zónának nevezzük az 
alapvonalak és az azoktól való eltérés régióját.



  

Alapvonal, Baseline

Középvonal, Midline

Felnyúló felső vonal, Ascender line

Nagybetű felső vonal, Cap line

Lenyúló alsó vonal, Descender line



  

Tengely, Axis

Hangsúly, Stress

Görbepont, Outline, node

Legkülső, extrema

Kiindulópont, Node
Az M-négyzet és az alapvonal baloldali 
találkozási pontja.

A betű körvonalán található (on curve) illeszkedési 
pont, amelyek összessége határozza meg a betű 
körvonalát.



  

Vékony szár, Hairline

Láb, Leg

Kar, Arm

Hurok, Loop

Kapcsolódó, Link



  

Felnyúló szár, Ascender

Felső csúcs, Apex

Felnyúló magasság, Ascent

Könyök, Bracket

Talp, Serif



  

Görbe, Browl

Szem, űr, Counter

Bezier görbe, Curve

Kontroll pont és segédvonal



  

Keresztvonal, Crossbar

Lenyúló szár, Descender

Lenyúló távolság, Cescent

Alsó csúcs, Vertex



  

X-magasság, x-vonal

X-height, x-line

Oldalszél, Sidebearing

Oldalköz, Spacing

A bennfoglaló keret és a betűtest közötti 
távolság (ha van) jobb és baloldalon.

A szomszédos karakterek közötti kitöltetlen hely 
(a szomszédos oldalszélek összege).



  

Átló, Diagonal

Fül, Ear

Váll, shoulder

Mellékjel, Diacritical mark



  

Túlnyúlás, Overhang

Nyúlvány, Spur

Uszály, Tail

Végződés, Terminal
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