
Indústries de la Llengua
Utilitzar un teclat i un diccionari armeni al seu ordenador

Cóm utilitzar un teclat i un diccionari armeni 

al seu ordenador? 

Online (en línea) 

        Hi ha moltes maneres per escriure amb l’alfabet propi de la llengua armènia. Una opció és 

fer-ho en línea, ja que hi ha moltes pàgines que ofereixen aquesta oportunitat, com per exemple 

http://www.lexilogos.com/clavier/hayeren.htm. També podrà trobar molts diccionaris de l’armeni 

en línea, però com que aquesta és un idioma minoritari, la majoria dels diccionaris que s’ofereixen 

són de l’armeni a l’anglès i viceversa. En canvi, és més eficient tenir l’opció al teu propi ordenador i 

escriure i consultar l’armeni quan vulguis, inclòs sense connexió a Internet. 

Instal·lar el teclat armeni a l’ordenador 

Pot instal·lar arxius d’idioma al seu equip que li permeti escriure i mostrar textos en aquests 

idiomes. Per poder instal·lar aquests idiomes addicionals, ha de ser l’administrador del sistema i 

necessitarà el CD de Windows XP. Quan els hagueu instal·lat, els idiomes seran a disposició de tots 

els usuaris de l’equip.

Per instal·lar el teclat armeni al seu ordenador segueixi els següents passos: Vagi a  Inici / 

Configuració /  Panel de control /  Configuració regional i d’idioma /  Idiomes /  Instal·lar arxius  

d’idiomes d’escriptura complexa i  d’escriptura de  dreta a esquerra per a  instal·lar  els  arxius  

d’idioma corresponents a l’àrab, armeni, georgià, hebreu, idiomes índics, tailandès i vietnamita i 

premeu  acceptar. Després se li demanarà posar el CD de Windows XP i, quan l’hagi fet, reinici 

l’ordenador. 
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A continuació, torni al mateix lloc de Panel de control, premi detalls i seleccioni  afegir  o 

elegeixi  Armeni  i,  per acabar,  al  menú que apareix a baix seleccioni  armeni oriental o  armeni  

occidental i premi acceptar en totes les finestres que tingueu obertes. Per a utilitzar-lo, en barra de 

idiomes elegeixi el teclat armeni i comenci a escriure en aquest idioma. 

Instal·lar teclats armenis addicionals a l’ordenador

Si  necessita  més  informació  sobre  l’Unicode  de  l’idioma  armeni  vagi  a 

http://www.armunicode.org,  on  trobarà  tota  la  informació  detallada  de  cóm  instal·lar  el  teclat 

armeni, a més d’altres informacions, i dos teclats addicionals que podrà guardar al seu ordenador 

(http://www.armunicode.org/en/armkbd-win/): Armenian Phonetic Eastern and Typewriter Eastern.

Instal·lar diferents fonts de l’armeni a l’ordenador

Si vol tenir altre tipus de fonts al seu equip, hi ha moltes maneres de fer-ho, però després de 

molts  intents  els  recomanem  una  en  particular:  utilitzant  els  recursos  que  ofereix  la  pàgina 

www.sil.org.  Quan  estigui  en  aquesta  pàgina,  escrigui  armenian (o  l’idioma que  prefereixi)  a 

l’apartat search i elegeixi la primera opció que se li ofereix: armenian fonts. 

1. A la llista que s’ofereix a continuació, elegeixi per exemple el primer:  ArmFnPro.exe 

(http://www.winsite.com/bin/Info?27000000036711)  i  quan  s’obri  la  pàgina  descarregui-la 

(download  now).  També  es  pot  anar  a  la  pàgina  directament  http://www.armenian-

dictionary.com/download.html per  a  descarregar  el  diccionari  i  la  font  armènia.  A continuació, 

elegeixi l’opció Spanish & Armenian Dictionary per descarregar (o altres depenent de les vostres 

necessitats)  i  guardi-ho  per  exemple  a  l’escriptori.  Obri  el  programa  que  s’ha  guardat 

DicSpaArm.exe i executi’l. Quan s’instal·li el programa, també s’instal·la la font armènia. Si elegeix 

l’opció de  ArmFnPro pot guardar-lo també i després obrir-lo, d’aquesta manera tindrà de forma 

gratuïta altres dos tipus de font armènia. 
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2. A la pàgina  http://www.freelang.net/fonts/index.html pot trobar diferents fonts. Baixi i 

elegeixi, per exemple, l’opció package 15 fonts approx. Guardi-ho a l’escriptori, per poder trobar-lo 

posteriorment, i obri’l. Seleccioni tot i extregui-ho en una carpeta. Obri aquesta carpeta, elegeixi 

l’opció veure / carpetes, després agafi el fitxer erevan.ttf i afegeixi’l a el meu Pc / disc local (C:) / 

Windows / Fonts. Tanqui tot i reinici l’ordenador. 

També pot seleccionar armenian en la opció de la mateixa pàgina, guardi-ho, extregui-ho en 

una carpeta i  feu el  mateix que s’indica a l’apartat  anterior (guardar-lo en  Fonts de  Windows). 

Després obri una pàgina Word i seleccioni en la font armeast (escrit en armeni) o bé faci el mateix 

amb 9 Unicode fonts. 

3. Una altra opció per la font armènia és elegir la tercera opció que s’ofereix al search de la 

pàgina  sil.org:  Armenian  (Allcaps,  Hollow,  Masis,  Masis  Nihar,  Sassoun)  o  directament 

http://babel.uoregon.edu/yamada/fonts/armenian.html. A continuació, elegeixi una o varies de les 

fonts que hi ha, per exemple masis, seleccioni per Windows o per Macintosh i guardi-ho. Després 

obri el fitxer zip i extregui tot. Obri la carpeta on es va extreure tot, seleccioni el fitxer masis.ttp i 

afegeixi’l en Fonts de Windows. 

Instal·lar un diccionari armeni a l’ordenador 

En general és molt recomanable la pàgina www.openoffice.org. Entri en projects / laguage 

support  /  native  lenguaje  confederation /  armenian o  http://hy.openoffice.org per  a  la  llengua 

armènia, on podrà trobar informació sobre l’armeni i, si ho desitja, baixar l’Openoffice en armeni. 

És important  senyalar que aquesta  pàgina es va actualitzant  per  afegir  nous recursos  pels  seus 

usuaris i que, entre d’altres projectes, per l’any 2008 està previst fer un diccionari de l’armeni que 

es  podrà  afegir  als  vostres  Openoffice  com un idioma més,  perquè  també pugueu corregir  els 

vostres  textos  escrits  en  armeni.  Mentre  que  s’acaba  aquest  projecte,  si  vostè  desitja  tenir  un 

diccionari de l’armeni al seu equip, en podrà trobar diferents en línea, molts dels quals s’han de 

comprar, com el programa Armorfo, que es pot utilitzar en Microsoft Office per corregir els textos. 
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Però nosaltres els recomanem http://www.freelang.net/dictionary/index.html, entre d’altres, 

ja que, a més de ser un diccionari gratuït, té la opció de crear el seu propi vocabulari. És a dir, el 

diccionari que baixarà li ofereix una llarga llista de paraules amb els seus equivalents corresponents, 

però  té  també  la  possibilitat  d’afegir  totes  les  paraules  que  no  hi  siguin  inclosos,  millorant  i 

personalitzant d’aquesta manera el seu diccionari. Per baixar-lo, vagi a  Freelang dictionaries by  

alphabetical order / ARMENIAN / i, a l’apartat download segueixi les instruccions: primer, llegeixi 

i accepti les condicions de copyright, segon baixi el programa, tercer baixi la llista de paraules, i per 

últim baixi la font armènia. Quan acabi, busqui els arxius que ha baixat, i instal·li tot a la mateixa 

carpeta. Recordi que ha d’incloure la font en Windows. Per utilitzar-lo, vagi a Inici / Programes /  

Dictionary / Armenian – English i gaudeixi del seu programa. 
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