Скрипта по предметот Типографија и Писмо
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ИСТОРИСКИ РАЗВИТОК НА ПИСМОТО
Главните збиднувања во развитокот на писмото се одиграле пред приближно
3000 години. Корените на писмото најверојатно треба да се бараат во
Месопотамија и стариот Египет а раното сликовно писмо (пиктографијата и
идеографијата) може да се сметаат како спој помеѓу предисториските пештерски цртежи и овие пра писма.
За писмо може да се зборува кога одредени слики ќе достигнат извесен степен
на стилизација и што е далеку поважно кога таквиот сликовен знак, во склад со
некоја конвенција, почнува доследно да се употребува во иста форма за ист
поим. На денешната наука не и е познато кога тоа за прв пат се случило.
Во сите свои праоблици писмото има сликовен карактер, а поединечниот знак
(слика) се однесува на поединачен збор (поим). Многу од тие сликовни писма
(со исклучок на кинеското) во својот развиток ги поминале трите фази во развојот и тоа силабичка (слоговна), консонантска и н крајот алфабетска фаза.
Многу долго време размената на мисли помеѓу луѓето била условена од непосредна средба помеѓу луѓето. Со пронаоѓањето на писмото комуникацијата
помеѓу луѓето добива една друга димензија која не е просторно и временски
условена. Со тоа пронаоѓањето на писмото може да се смета за револуција во
комуникацијата и пренесувањето на информации.
Сликовно писмо
Во примитивната фаза од развојот на човештвото, кога човекот почнал да ги
совладува несаканите природни појави и почнал да создава услови за проширување на неговото поле на делување, се јавила и потребата за систем на
комуникација кој ќе биде поорганизиран од говорот и гестот.
На почетокот предметите ја имале функцијата да симболизираат и соопштуваат, но цртежите се далеку посоодветни за таа функција. Предметот е само
потсетник додека на цртежите се прикажуваат содржини кои се поврзани во
една заедничка мисловна структура, односно сложувањето на сликите
доведува до здружување на идеите со што се поставуваат темелите на
сликовното писмо.
• Пиктографија
Пиктографијата не може да се смета за писмо, бидејќи и недостигаат некои
битни карактеристики (обележја): не треба посебно да се изучува (сликите се
јасни сами по себе), нема одреден и конечен број на усвоени и стандардни
знаци, пиктографските знаци немаат точно одреден облик и значење а
апстрактните поими се изразуваат со помош на симболика (пример е
митологијата).
Преднистите на пиктографијата се во тоа што таа е надвор и над било кој јазик,
и е разбирлива за секого. Затоа таа и денес е во интензивна употреба (на
пример во сообраќајот) и животот на современиот човек би бил незамислив без
пиктографијата.
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• Идеографија
Идеографијата е на повисок развоен степен од пиктографијата. Настанала со
поедноставување и систематизирање на првобитните слики. Идеограмите се
дефинирани и нормирани, изразуваат мисла а не граматички и фонетички
обликувани зборови. Идеограмите се групираат во различни системи: такви се
системите за дополнување на конвенционалните знаци, а често се комбинираат и со буквите и со пиктограмите.
Нас најпознати идеограми ни се: римските и арапските бројки, интерпункциските знаци, математичките знаци, календарски, метеоролошки итн.
Поимско (појмовно) писмо
Во овој вид на писмо секој збор или дел од зборот се претставува со посебен
сликовен знак. Поимското писмо е важен чекор напред во споредба со
идеографското писмо. Со него се репродуцираат зборови од кои е составена
информацијата а не како кај идеограмите, секој знак да претставува некое
соопштување. Како примери за овој период од развитокот на писмото може да
се спомнат клинестото писмо, египетските хиероглифи, и кинеското писмо.
• Клинасто писмо
Најстарите документи запишани со сумерското клинасто писмо настанале
најверојатно околу 3400 година п.р.н.е. и содржат фигуративни прикази. Тие
знаци претставувале реченици или уште се нарекуваат логограми. Но покасно
доаѓа до развиток на ова писмо, односно до фонетизација, поради изобилството од прости реченици во сумерскиот јазик (знаците можеле да се
употребуваат како граматички слогови). Со тоа сумерското писмо станало
комбинација на поимско и силабичко писмо.
Поради тешкотиите кои настанувале во читањето сумерците воведиле таканаречени детерминативи – посебни знаци за обележување на збир од поими.
Иако сами за себе не можеле да се читаат тие го олеснувале читањето. (слика
стр. 10). Клинастото писмо кое ни е познато на сите настанало од тоа што
пишувањето било многу споро на свежа глина и одземало многу време. Со таа
цел сумерците наместо да влечат линии по глината почнале да употребуваат
клинасти дрвени стапчиња кои ги втиснувале во меката глина, така наместо
потез се добивал клин. Со понатамошната апстракција, знаците потполно ја
изгубиле својата фигуративност. (слика стр 10)
• Египетски хиероглифи
Слично како и клинастото писмо и египетското го изгубило својот идеографски
карактер. Еден дел од знаците означувале конкретни поими, додека друга
група на знаци означувала гласовни вреднисти и служела за опишување на
апстрактни поими. Како и во сумерското, и египќаните за олеснување на
читањето воведувале детерминативи. Така египќаните дошле до непотполна
алфабета која содржела 24 знаци кои биле дополнувани со уште околу 500
знаци за реченици и детерминативи. Со тоа настанал комплициран систем на
писмо кој содржел неколку стотини знаци.
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• Кинеско писмо
Од денешните писма кои се користат со сигурност може да се каже дека
кинеското е најстаро, бидејќи без некои значајни промени се употребува веќе
4000 години. Во него нема букви, не постои ни алфабета.
Најпрвин се пишувало на најразлични материјали (дрво, камен, глина,
ткаенина), но со измислувањето на хартијата која е измислена во Кина
започнува нејзината употреба. Знаците се пишуваат во квадрати со иста
големина и е пропишано со строги калиграфски правила. Најпрвин се пишувало
во ступци одозгора на долу а ступците се пишувале од десно на лево, како и
сумерското и хиероглифите. Денес се пишува хоризонтално, од лево на десно.

電 电 電開 开 開東 东 東佛
佛 仏惠 惠 恵拜 拜 拝圖 图
図轉 转 転廣 广 広學 学 学
體 体 体點 点 点

Слоговно (силабичко) писмо
Тоа е писмо во кое секој знак (силабограм) се однесува на граматички слог.
Слоговното писмо е развиено од поимското на тој начин што, знакот за поимот
(идеограм) или за збор (логограм) почнал да се однесува само за првиот слог
од зборот или едноставно, знак за едносложен збор.
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Така на основа на силабичкото писмо се развило и феничанското и
старосемитското писмо (алфабетата), индиското и двете графички варијанти
на јапонското писмо кана, катакана и хирагана.
Специфични силабички писма посебно се распространети во Индија и
Југоисточна Азија. Од нив најзначајно е писмото девенагари. (слики)
Настанок на алфабетата
Се смета дека првата алфабета настанала на источниот брег на Средоземното
Море. Настанала на база на египетското писмо кај народите од семитско
потекло. Од египетското писмо се преземени само облиците на буквите,
најверојатно од силабичкото писмо и со укинување на вокалната вредност на
силабограмите се дошло да создавање на консонантска алфабета.
За први создавачи на алфабетата се сметаат старите феничани, бидејќи кај
нив се пронајдени многу стари натписи со користење на ова писмо. (слика).
Има повеќе недоразбирања помеѓу научниците за тоа кој прв ја открил
алфабетата но во едно се сложуваат дека феничаните сигурно ја рашириле
низ светот бидејќи биле познати како трговци.

Од феничанската алфабета се развила грчката а од неа многу малоазиски
алфабети кои се сродни меѓу себе, потоа коптското, готското и германската
алфабета.
Од западногрчките писма посебно од сицилиските варијанти, се развиле
италските алфабети, кирилицата и сите нејзини варијанти.
На латинска графичка основа се темелат сите алфабети во западна Европа,
Северна и јужна Америка, додека на кирилската графичка основа: руската,
бугарската, македонската и српската.
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КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТИПОГРАФСКИТЕ ПИСМА
Долго време поединечни видови на типографски писма различно се нарекувани во различни земји. Во еден период од развојот на типографијата, кога
дошло до меѓународна размена на печатарските услуги, се појавила потреба за
пронаоѓање на систем за класификација на типографските писма кој ќе биде
разбирлив во повеќе земји истовремено.
После бројни обиди за класификација, прифатен е систем кој го развил францускиот дизајнер Максимилијан Вокс (1894–1974). Имено тој за поединечните
категории на писма измислил имиња кои не потсетуваат на поранешните
називи, за да не би предизвикал забуна. Овој систем на класификација го прифатила и Светската Асоцијација за Типографија ATypI (Association Typographique Internationale).
Мора да се нагласи дека во секоја од овие групи има малку „чисти“ примери
бидејќи многу писма по карактери-стиките припаѓаат и во соседните групи, но
сепак, Воксовиот систем е драгоцена помош при комуникацијата и описот на
писмата.
Група I: Хуманистички (венецијански) писма
Најраните антиква писма, засновани на хуманистичките ракописи, настанале во
Венеција во 15. век. Хуманистичкото писмо за прв пат е употребено за печатење во 1465. године. Ликот на буквите покажува дека се правени според примероци напишани со широко перо.
Основните карактеристики на оваа гру-па на писма е што: осовината на буквите е приметно налегната во лево (погле-днете ги o и b). Преодите помеѓу главните потези и серифите се заоблени. Контрастот помеѓу дебелите и танките
потези не е голем, додека попречниот потез на курентното (мало) „е“ е кос.

Примери: Verona, Venetian 300, Golden Type (В. Морис), Trajanus, Centaur (Б.
Роџерс), Kennerley (Ф. Гауди), Schneidler Mediaval.
Група II: Гаралд (Garald) писма - (името настанало од Garamond и Aldus)
Oивe aнтиква писма се изведени од пис-мат кoи ги режел Франческо Грифо
(Francesko Grifo) за венецијанскиот изд-авач и печатар Алдус Мануциус (Aldus
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Manucius). Еден од најпознатите приме-ри од оваа група на писма е и
прочуениот Garamond, кој претставува најважно писмо од периодот на ренесансата и раниот барок. Осовината на буквите е налегната во лево (погледнете ги o и b). Прелазите помеѓу главните потези и серифите се заобле-ни. Се
појавува поголем контраст поме-ѓу дебелите и танките потези во однос на
венецијанското писмо, а серифите се пофини. Попречниот потез на курентно-то
(мало) „е“ е хоризонтален.
Во англиската терминологија вообичаен израз за овие две групи е „ Old face“.
Овој израз не е доволно прецизен бидејќи не прави разлика помеѓу двете
групи. Кај нас исто така и за двете групи се користи називот: класична (ренесансна) антиква.

Примери: Garamond (K. Garamon), Bembo (F. Grifo), Caslon (V. Keslon),
Vendome, Dante (Marderstajg), Garaldus (A. Novareze), Sabon (J. Cihold), Palatino
(H. Capf), Wei-Antiqua, Trump Mediaval, Goudy Catalog.
Гупа III: Преодни (барокни) писма
Овие писма претставуваат преодна форма помеѓу класичната и класицистичката антиква. На појавата на овие писма влијаело ширењето на бакрорезот
во 17 век. Потезите станале пофини и побогати во контрастот. Прототип на
овие писма е Romain du Roi (1694) на францускиот бакрорезец Гранцано
(Granzana), кое било проектирано спре-ма извештајот на Академијата на науките. Во него била направена детална геометриска конструкција на секоја
буква и на секој знак. Секоја буква била нацртано во квадрат поделен на 2304
мали квадрати, што претставува прва антиципација на дигитализираните
форми на букви. Одекот на ова писмо, кое било во сопственост на Кралските
печатници, се појавил дури шеесет години покасно во проектите на Џон
Баскервил, бидејќи овие писма „го содржеле духот, истовремено рационален и
реалистичен, на епохата на енциклопедистите“. Кај преодните писма поголема
е разликата во дебелината на потезите отколку кај Гаралд антиквата.
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Осовината (оската) на буквите е вертикална, или сосема малку налегната.
Серифите се рамни и потенки, и сеуште имаат преоди.

Примери: Fournier, Baskerville (Ј. Baskervil), Janson, Imprimatur, Bell, Times (S.
Morison), Photina, Caledonia (V. A. Dvigins).
Група IV: Дидони (класицистичка антиква, името е изведено од Дидо и
Бодони)
Класицистичката антиква доаѓа со ширењето на гравурата во бакар и во челик,
техники во 17 и 18 век. се појавила во срединта на 18 век, кога подобрувањата
во технологијата за про-изводство на хартија и печатењето ово-зможиле
репродукција на многу тенки (фини) потези. Основниот нагласок и осовините на
буквите се вертикални. Облите букви се сузавају. Контрастот помеѓу дебелите
и тенките потези е нагласен, а преодот помеѓу нив е краток. Серифите се
хоризонтални, без преоди.
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Примери: Didot (F. Dido), Bodoni (D. Bodoni), Walbaum, Falstaff, Pergamon,
Corvinus.

Група V: Механистички (eзипсиен) писма
Името (називот) „ механистички“, укажува на тоа дека овие писма потекну-ваат
од најдобрите денови на индустриската револуција, и биле неопходни средства
за привлекување на вни-манието, за реклами, за летоци и други печатени
материјали. Голем дел од овие писма бил погоден за украсување, во кое често
се претерувало. Овие писма биле познати како езипсиен. Ова име е изведено
од нивното присуство во публикациите за Наполеоновиот поход на Египет. Се
разликуваат три подгрупи на ова писмо:
•
•
•

обичните езипсиени имаат чет-вртасти серифи без преоди.
кларендоните (новинските анти-ква писма) имаат четвртасти се-рифи со
преоди.
буквите од машините за пишу-вање (typewriter) имаат скоро еднаква
дебелина на потезите и серифите а некои од овие фонт-ови имаат и
изедначена ширина на буквите (monospaced font).

Кај езипсиен писмата контрастот помеѓу дебелите и тенките потези сведен е на
минимум, т.е. сите потези и серифи се со скоро еднаква дебелина. Упадливите серифи се правоаголни а обликот на буквите е гометриски сведен.
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Примери: Courier, Clarendon, Memphis (Vajs, 1930), Rockwell, Serifa (A. Frutiger,
1968), Volta, Neutra, Egizio, Beton (H. Jost, 1930), Ionic, Melior (H. Capf), Schadow.

Група VI: Линеарни (сансериф, гротеск) писма
И езипсиен и сансериф писмата поте-кнуваат од класицистичките писма;
првите настанале со појачување на серифите до дебелината на основниот
потез, а вториот вид на писма со стеснување на серифите до нивно
исчезнување (губење). Првите сансериф писма се појавиле во 1816, во Англија
и потекнуваат од словоливницата Келсон. Во почетокот овие писма биле
сметани за грди и непривлечни, бидејќи им недостасувале добро познатите
серифи. Поради тоа се наречени и гротеск (итал. grottesco, франц. grotesque =
чудно, претерано, неприродно, смешно, нас-трано). Век и половина покасно
санс-ериф писмата ќе бидат основа на типографската револуција на Баухаус.
Овие писма имаат релативно изедна-чени потези, без значаен контраст. Во
некои подгрупи буквите се засноваат на основните геометриски облици. Кај
овој тип на писма отстранети се сите украси и серифи. British Standards 2961
наве-дува четири подгрупи на овие писма:
•

Гротеск ги опфаќа сансериф писмата од 19 век.

Примери: Monotype 215, Headline Bold i Grot No6 (S. Blаkе).

Tipografija

10

ТИПОГРАФИЈА
•

Нео-гротеск или модерен санс, ги опфаќа писмата како Фрути-гровиотв
Universa и Мидинге-ровата Хелветика. Овие писма се многу суптилно
проек-тирани.

Примери: Franklin Gothic (M. F. Benton, 1903), Helvetica (M. Midinger, 1951),
Univers (A. Frutiger), Swiss 721, Arial.
•

Геометриски гротеск. Овие се „теоретски“ писма, констру-ирани на
основа на геометриски облици, обично со еднакви по дебелина потези
(monoline). Бидејќи намерно се користени исти прави и криви форми во
што е можно повеќе букви (знаци), за разликата меѓу нив да биде
минимална, се карактеризираат со многу мала читливост.

Примери: Futura (P. Rener), Erbar (Erbar), Avant Garde (H. Lubalin), Century
Gothic, Eurostyle.
•

Хуманистичкиот гротеск ги опфаќа сите сансериф писма кои се
засновани на пропорциите на клесаните римски капитали и
хуманистичките или Гералд курентните букви. Се појавува контраст
помеѓу дебелите и тен-ките потези.
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Примери: Gill Sans (E. Gil, 1928), Optima (H. Capf, 1958), Frutiger (A. Frutiger),
Pascal (Mendoza), Shannon (Holms и Fis-man), Myriad (K. Tvombli i R. Slimbah).
Група VII: Клесани (епиграфски) писма
Овие писма се инспирирани од клесаните букви во камен, поради што обични
содржат само верзални (големи) букви.

Примери: Columna (M. Kaflis), Open Roman (Van Krimpen), Hadriano (F. Gaudi),
Albertus (B. Volpe).

Група VIII: Скрипт писма
Ги опфаќа писмата кои ги емитираат со рака напишаните букви (ракопис), за
разлика од следната група, Мануелни писма, кои претставуваат копии на букви
цртани со рака (рачно нацртани букви). Разликата помеѓу овие две групи не е
секогаш лесно да се утврди. Овде треба да се наведе дека ова писмо е
развиено од ракописот, за разлика од италик (закосени) или курзивните (ма-ли)
букви, кои претставуваат врзани потези помеѓу буквите.
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Примери: Mistral (R. Ekskofon), Rondo (Slezinger i Duije), Reiner Script (Rajner),
Trafton Script (Trafton), Legend (Snajdler), Balzac (Beland), Bernhard Cursive
(Bernhard), Ashley Script (E. Hevinden), Hyperion (B. Volpe), Shelley (M. Karter,
1972), Coronet (Midlton, 1937–38), Snell Roundhand (M. Karter, 1965), Park
Avenue (Smit), Present Script (Selovej, 1974).
Група IX: Мануелни писма
Во оваа група се писмата за кои е јасно дека се настанати на основа на рачно
цртани букви, со четка, со перо со мо-лив или со било кој друг инструмент без
намера за имитација на ракопис. Не се добри за сложување на подолг текст и
најчесто се користат за рекламни цели.

Примери: Klang (V. Karter), Banco (R. Ekskofon), Jacno (M. Zakno), Matura
(Rajner), Libra (De Rus), Cartoon (Trafton).
Група X: Готика
Писмото со кое почнало печатарството во Европа во основа претставува писмо
напишано со широко перо, а по потекло е северно од Алпите. Името „готско“ му
го дале италијанските хуманисти пора-ди народите што го користат. Ова писмо
сеуште се користи во Германија и во некои други европски земји. Готи-ката е
поделена во четири главни групи:
•

Текстура (Gotisch). Ова писмо се состои од тесни и аглести букви кои се
состојат исклучиво од вертикални потези. Ова писмо е тесно и делува
возвишено. Верзалните букви се украсени а додека курентните букви и
горе и долу завршуваат со коси правоаголници.
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Примери: Hupp-Gotisch, Trump-Deut-sch, Wei?-Gotisch, Wilhelm Klingspor (R.
Koh), Cloister Black, GoudyText, Minster Black, Old English Text (Mono-type),
Schwaben-Alt.
•

Ротунда (Rundgotisch). Ова писмо претставува италијанска верзија на
Текстурата, со преоди како кај Швабахерот. Буквите се заоблуваат и
краевите повеќе не се правоагол-ни.

Примери: Wallau (R. Koh), Wei?-Rundgotisch.
•

Швабахер. Ова било народно, популарно писмо а потеклото на името не
е познато. Александа р Незбит кажува дека ова писмо може да се
користи кога сакаме да ја избегнеме религиозната нота во текстот. Ова
писмо било засновано на курзивниот рако-пис. Постои и француска
варија-нта на ова писмо и се нарекува lettre batarde. На оваа група и
припаѓале првите Кекстонови писма. Верзалните букви се ди-намични а
малото „о“ е шилесто (остро).

Примери: Renata, Ehmcke-Schwabacher.
•

Фрактура. Денеска во Германија најчесто се употре-бува готиката.
Незбит кажува: „Тоа е резултат на влијанието на ренесансата на
готските писма, да бидеме појасни - влијанието на барокниот елемент на
рене-сансата....треба смо да се погледнат некои од насловите на
Албрехт Дирер за да се конста-тира воведувањето на барокните украси
и текови“. Курентните букви со горни продолжетоци се почесто се со
рачвасти завршето-ци , курентното „а“ нема украс на врвот, а „г“ има
отворена и закривена опашка. Цело писмо има префинета форма, во
однос на Швабахер. Се појавува смена на кривините и аглите, додека
верзалните букви имаат закри-вени стубови.

Примери: Unger-Fraktur, Fette Gotisch, Gilgenart (Capf), Breitkopf-Fraktur.
•

Фрактур варијанти. Ги опфаќаат сите писма од готиката кои не с
евклопуваат во четирите основни групи
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Примери: Klaudius (R. Koh), Koch-Kurent, Weiss-Fraktur, Heinrichsen-Kanzlei,
Tannhauser.
Група XI: Нелатински писма
Ги опфаќа грчкото, сите кирилични, арапските и ориенталните писма.
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ГЕОМЕТРИЈА НА ТИПОГРАФСКИТЕ ПИСМА

Основна линија на писмото или базна линија е замислена линија на која лежат
буквите. Поточно, на основната линија лежат соодветните хоризонтални серифи.
линија на горните продолжетоци
висина на големите букви
висина на малите букви

основна линија
линија на долните продолжетоци

Oсновна висина на писмото или висина на малите (курентни) букви (x-height) е
одредена со висината на малата буква x. Малите (курентни) букви кои немаат
продолжетоци допираат до основната висина.
Висина на горните продолжетоци на малите букви (ascent) е линија до која
допираат горните продолжетоци на малите букви.
Висина на долните продолжетоци на малите букви (descent) е линија до која
допираат долните продолжетоци на малите букви. Оваа висина се мери почнувајќи од базната линија надолу.

Висина на големите букви или верзална висина (caps height) е помала или
еднаква на висината на горните продолжетоци на малите букви.
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Доколку висината на горните продолжетоци е поголема од висината на
големите букви (верзалната висина) се работи за петолиниски систем. Ако пак
овие две висини се еднакви системот е четворолиниски.

Линиите на висината на малите и големите букви се одредени со положбата на
хоризонталните серифи. Буквите кои имаат заоблена или кои имаат коси
серифи одстапуваат од оваа линија за една мала вредност, подеднакво од
долната и од горната страна. Ова отстапување обезбедува сите букви оптички
да имаат иста големина. Вредноста на одстапување изнесува до 4%, зависно
од обликот на буквите.

Линија на висината на малите букви лежи на хоризонталните серифи на
малите букви и на хоризонталните потези на буквите „f” и „t”. Така малата буква
„о” починува малку под базната линија, а нејзината горна облина излегува исто
толку над линијата на висината на малите букви.
Висина или големина на писмото (M-square) е растојание помеѓу линиите на
долните и линиите на горните продолжетоци. Нејзината вредност е еднаква на
збирот на висините на асцентот и десцентот. Сите букви по правилу се
сместени помеѓу овие две линии. Меѓутоа, дијакритиците на големите букви
можат делумно да се најдат надвор од висината на писмото. Истотака, кај
некои ракописни писма со подолги потези е дозволено да завршат надвор од
линијата на големината на писмото. Под тоа се подразбира дека постои
можност буквите што се наоѓаат во редови кои се наоѓаат еден под друг
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делумно да се преклопат, доколку редовите се сложувани без дополнително
растојание, што понекогаш е намерата на дизајнерот.

При сложувањето на текстот вообичаено е да се предвиди и дополнително
растојание, кое во рачниот слог се постигнувало со вметнување на ленти
(leading).
Колку е поголем односот на висината на малите букви во однос на висината на
писмото (x/M), толку основната висина е поголема, а продолжетоците се
пократки а писмо е почитливо во мали големини. Писмата со подолги
продолжетоци се поелегантни и полесно се читаат, но завземаат поголем
простор, па се користат таму каде што е поважна естетската компонента од
економичноста. Писмата со кратки завршетоци се користат за изданија во кои е
потребно голема количина на податоци да биде сместена на што помал
простор, а читливоста да биде сочувана. Затоа овие писма се погодни за
речници и именици.
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ОСНОВИ НА КОНСТРУКЦИЈАТА НА ТИПОГРАФСКИТЕ ПИСМА
Во наредните неколку страни ќе бидат објаснети основните правила и поими
при конструирањето на фонтови, бидејќи кога се работи за професионална
конструкција, изработените фонтови мора да бидат на високо ниво и без никакви пропусти и грешки при конструкцијата.
Иста големина за сите
За сите букви (знаци) оптички да бидат подредени во иста линија, тие не може
да бидат математички еднакви. На пример триаголникот на горната слика има
поголе-ма висина од квадратот. Тоа не е случајно, бидејќи ако се еднакви
триаголникот ќе изгледа помал во однос на квадратот, а при професионалното
креирање на фонтови секогаш буквите (знаците) треба да изгледаат дека се со
еднаква висина (големина).
Истото тоа се однесува и за округлите форми, односно кругот на сликата.
Кругот ќе изгледа помал од квадратот доколку не ги преминува основната
линија и основната висина на писмото. Но без разлика дали се работи за знаци
што се базираат на основни геометриски форми или кој и да е друг знак во
фонтот, секогаш ќе важи правилото дека оптичката еднаквост на буквите е
основа на дизајнирањето на писмото без разлика дали се работи за латинско,
кирилско или грчко писмо.

Терминологија во типографијата
Комуникацијата во процесот на дизајн на писмото е многу полесна (поедноставна) и поегзактна доколку се користи типографска терминологија. На сликата
се прикажани некои од основните поими кои се користат во типографијата.
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рака

асцент
рамо

столб

отвор (окце)

Therap
основна висина

контраст сериф

десцент

опашка (завршеток)
Закривени форми
Дизајнирањето на букви може да се спореди со возењето автомобил. Додека
возиме автомобил секогаш ги вртиме кривините спонтано, односно не толку
прецизно. Истото се случува и при дизајнот на буквите на хартија, кривите
линии не треба да бидат геометриски прецизни, бидејќи спонтаните потези се
природни и побрзи.

Калиграфско потекло
На сликата може да се забележи дека знаците на горната и долната линија се
разликуваат во нивната конструкција, односно имаат различно калиграфско
потекло. Тука не се работи за тоа дали буквите ќе имаат серифи како Times
New Roman или не како Arial, туку се работи на нивниот оргинален начин на кој
тие биле конструирани.
Знаците на горната линија се конструирани со остро (зашилено) перо. Причина
за контрастот е разликата во притискањето со перото при конструкцијата на
буквите а не поради формата на перото. Пример за ова е Bodoni, но и
безсерифните модерни писма како Helvetica ја имаат оваа карактеристика. Кај
писмата со ваква конструкција попречниот потез е речиси сосема хоризонтален
а разликата помеѓу Bodoni и Helvetica е само контрастот односно притисокот со
перото.
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За разлика од горенаведените, знаците на другата линија имаат друго потекло,
односно тие се конструирани со широко перо. Самото перо (калиграфска
алатка) има потенок и поширок дел и контрастот кај писмата со ваква
конструкција потекнува од самата форма на перото а не поради разликата во
притисокот. Бидејќи перото се става под агол од 30о на хартијата, најтенкиот
дел од знакот нема да биде хоризонтален туку закосен под некој агол. Писмата
како што се Garamond и Gill Sans имаат директно потекло од конструкцијата со
широко перо.
Треба да се напомене дека покрај овие две калиграфски алатки постојат и перо
со заоблен врв а буквите може да се конструираат и со четка.

Re Re Re Re

Растојание помеѓу буквите
Ритамот на редењето на буквите (растојанието помеѓу нив при составувањето
на зборови) е многу поважен од нивната форма. Добро дизајнирано писмо
конструирано со лоши растојанија помеѓу буквите е тешко читливо, додека
писмо со лошо конструирани знаци но перфектни растојанија помеѓу нив е
далеку подобро читливо. Од ова може да се заклучи дека дефинирањето на
ритамот помеѓу буквите е далеку поважен отколку самата конструкција на
буквите.
Белините во буквите повеќе го дефинираат ритамот отколку самата форма на
буквата (црните форми). Ова не наведува на заклучокот дека при конструк-
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цијата на растојанијата помеѓу буквите треба во прадвид да се земат и белините во самите букви односно на ритамот влијаат подеднакво и самата форма
на знакот и празнините кои се наоѓаат во него (белините). Како пример може да
ги споредиме растојанието помеѓу „i“ и „n“ и белината во „n“. На горната слика
постои голема разлика помеѓу нив а тоа придонесува за писмото со така
конструирани растојанија да не е многу читливо во споредба со писмото на
долната слика каде тие растојанија се скоро изедначени. Истотака како многу
добар пример е и еднаквоста на отворите (окцата) во „а“ и во „е“ кои треб да
бидат еднакви, што е покажано на сликата.

finale
finale

изгледа многу стеснато
и нерамномерно

отворите да бидат еднакви
(подобар изглед)

избалансирано
растојание

Црно наспроти бело
Дизајнирањето на писмо не е ништо повеќе од наоѓање на баланс помеѓу
црното и белото. Белото не може да егзистира без црното и обратно. Во
нашиот случај црното ја претставува формата на буквите а белото ги
претставува белините во формата и помеѓу две букви.
Бидејќи не е возможно да се дизајнира зацрнето (bold-heavy) писмо со големи
бели-ни, тоа значи дека зацрнетото писмо секогаш ќе има помал баланс на
белините во однос на писмото со тенки линии (light). Тоа најдобро може да се
воочи на сликата, каде белините во самата форма треба да бидат пропорционални со белините помеѓу буквите.

thin
разлика во белините
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Разлика помеѓу италик и курзив
Најчесто кога се спомне името италик најчесто се мисли за закривено писмо но
ако посериозно навлеземе во таа тематика ќе забележиме дека постои разлика
помеѓу овие два поими.
Уште на почеток треба да се нагласи дека разликата не е во аголот под кој се
наоѓаат буквите (дали се закосени или исправени) туку во начинот на нивната
конструкција. На сликата може јасно да се воочи разликата помеѓу италик
знаците и курзивното писмо. Имено италик знаците најчесто се конструираат со
два потези а додека курзивните букви се конструирани со еден потез.
Има и други објаснувања за разликите помеѓу италик и курзивното писмо но
најважно е да се нагласи дека постои разлика во самата конструкција на
знаците.
два потези

еден потег

италик

курзив

Правило за постојаност (за следење на ист тип на консрукција)
При дизајнирањето на фонтови потребно е да постои некаква врска помеѓу
знаците кои го образуваат фонтот. Кога дизајнерот би се одлучил за некоја
специфичност на фонтот таа треба да биде составен дел на секој знак кој е дел
од тој фонт. За пример може да се искористат серифите или контрастот на
буквите. За постојаноста на фонтот може да послужи примерот на сликата. Ако
дизајнерот го конструирал знакот „е“, како на сликата, за да се заврши писмото
(фонтот) потребно е да се конструираат и другите знаци од писмото. Но се
поставува прашањето дали да се продолжи со знакот лево од „е“ или со знакот
кој е од неговата десна страна. Ако се изврши анализа на двата знаци
забележуваме дека левиот знак има иста основна висина со „е“ иста дебелина
и нема серифи, додека десниот е со серифи. Разликата помеѓу овие два знаци
е во контрастот. Десниот знак има поголем контраст како и „е“ а додека знакот
од левата страна има помалку изразен контраст. По правило конструкцијата на
фонтот треба да се продолжи земајќи ги во предвид специфичностите на
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буквите, во случајов серифите и контрастот, и целото писмо да добие една
компактност и исти карактеристики. Во дизајнот не постојат некои строги
правила и се е возможно, но сепак, треба да се следат одредени насоки при
конструкцијата ☺.

Читливост
Единствен аспект од кој може најдобро да се процени колку добро е дизајниран
фонтот е, се разбира, читливоста. Многу одлуки кои сме ги направиле при
дизајнирањето на фонтот може да влијаат на читливоста. Од нив како најважни
може да се споменат контрастот што ќе го креираме, должината на асцентите и
десцентите, ритамот, зацрнувањето на буквите, јачината на кривите и отворите
(окцата), итн.
Сите овие одлуки кои сме ги донесле при дизајнирањето на фонтот се
однесуваат на карактеристиките на секој од знаците што го сочинуваат фонтот.
Тие карактеристики најпрвин треба да бидат дефинирани. Ако на пример, како
една од најбитните карактеристики се земе контрастот тогаш од сликата
можеме да забележиме дека буквите на горната линија имаат поголем контраст
од тие на долната линија на цртежот. Тоа што некои фонтови имаат поголем
контраст од другите не ги прави применливи во сите области. На пример
поради поголемиот контраст буквите од горната линија се погодни за текстови
на дисплеј (екран) а додека другите (на долната линија) се погодни за текстови
сложени на хартија поради помалиот контраст и поголемата компактност, го
олеснуваат читањето и не го заморуваат читателот.
Покрај контрастот и ширината на буквите, при дизајнирањето на фонтови на
читливоста влијаат и други фактори кои призлегуваат од карактеристиките на
знаците во фонтот. Од тоа како ќе бидат дефинирани тие карактеристики
зависи и читливоста на фонтот.

1.

2.

nagel
nagel
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Пропорции
Која основна висина на курентните букви да се дефинира и колкави да бидат
десцентите (долните продолжетоци на буквите) се прашања од делот на
дефинирање на пропорциите на буквите во фонтот. Овие две карактеристики
се силно поврзани една со друга и нивното дефинирање е од есенцијално
значење за тоа како фонтот ќе функционира и ќе изгледа. На пример не е
возможно да се креира фонт за сложување на текст во новинската индустрија,
кој бара заштеда на место, со голема ширина.
Исто така екстремно кратките десценти им даваат чуден изглед на буквите за
сложување на текст. Што е уште полошо во текст тие може и да станат
незабележливи. Но ако се употребат истите тие букви со екстремно кратки
десценти на дисплеј или за некој наслов може да изгледаат како многу добро
решение. Што се однесува пак за асцентите (горните продолжетоци на малите
букви) тие треба да бидат еднакви или поголеми од висината на големите
букви со што се добива поголема оптичка компактност на фонтот, тоа е
прикажано на сликата.

Dude

Dude

Мали капитални (верзални) букви

Како што може да се забележи од насловот oвие знаци се идентични варијанти
на големите букви но со висина најчесто колку курентните (мали) букви.
Претходно кажаното не е секогаш точно бидејќи поради оптичката еднаквост
овие букви се со висина малку поголема од основната висина на писмото
односно висината на малите букви (x-height). Најчесто скалирањето изнесува
од 65 до 80% од верзалните во висина но има примери каде што скалирањето
во однос на висината и ширината не се идентични. Скалирањето кај различни
фонтови е различно и не постои некое стандардно правило што може да се
примени кај сите фонтови. На пример кај фонтот Tahoma малите верзални
букви се скалирани 78.5% во висина и 82% во ширина (види сл. 2).
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Ракописни капитали (со продолжетоци)
Конструкцијата на ваков вид на букви можеби и не е од особена потреба при
дизајнирањето на фонтови од проста причина што овие букви не се созда-дени
за сложување на зборовите (текст), но добро е да се напомене нивната
примена во типографијата. Со исклучок на некои фонтови (како бр. 3) на
горната слика овој вид на букви најчесто се користи како орнамент при
сложувањето на текст (бр.2), и тоа најчесто при почетокот на ново поглавје во
книгата. Што се однесува до овој вид на букви тие најчесто се сложуваат со
малите ракописни букви (бр. 1).

fjTf[VTcf
fãtá{ vtÑá

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Основна висина за зацрнети и за нормални знаци
Што се однесува за основната висина на писмото посебно за зацрнетите курентни букви, при дизајнирањето на фонтови, треба да се каже дека треба да биде
задоволено основното правило во типографијата, односно оптичката еднаквост
на буквите во фонтот. Најчесто болдираните букви кои се користат за
сложување на текст треба да ја преминуваат основната линија на писмото за
да изгледаат оптички еднакви со нормалните (незадебелени) букви од фонтот
(види сл. горе прв ред). Но што се однесува за болдирањето на знаците што се
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користат на дисплеј, тие можат да бидат скоро на иста висина со основната
верзија на фонтот (слика втор ред).

aa
aa
Болдирање (појачување) на нормалните знаци
Веќе во секој софтвер за сложување на текст има опција bold (појачување), но
дали сме се запрашале како тоа софтверски се прави и дали тоа појачување е
типографски правилно. Софтверите за сложување на текст најчесто автоматски генерираат уште една линија околу знакот и тој изгледа како да е појачан,
визуелно, сигурно тоа нема да го забележи некој што не се занимава стручно
со типографија но професионален типограф би го забележал. Разликата
помеѓу автоматското појачување е во тоа што нема промена во формата на
буквата што всучност треба да се постигне туку само нејзино повторување со
уште една линија и разлика во растојанието помеѓу редовите во текстот
(спореди прв и втор ред од овој пасус => има разлика во растојанието меѓу
редовите), што најчесто дава задоволувачки резултат кај корисниците (делот
од текстот е истакнат и позабележителен), но типографски таа буква не е
појачана бидејќи не постои правилно развлекување на формата, што се
одразува на контрастот (види слика горе). Без разлика на погоре кажаното ова
е прашање на тоа колку корисниците можат да направат разлика помеѓу
правилно и автоматско болдирање (појачување).

a
Кога дизајнерот правилно ќе ги совлада сите горе наведени карактеристики
и правила за изработка на професионален фонт следува и делот за
дигитализација на фонтот односно компјутерска изработка на рачно
креираниот фонт.
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Дигитализација на фонтот
Кога сите знаци од фонтот се правилно конструирани на хартија треба да се
скенираат и врз нивна основа да се почне со дигиталното изработување на
фонтот. Софтверот кој денес најчесто се користи за изработка на фонтови се
базира на векторско обликување на фонтот (font lab, fontоgrapher Adobe
Ilustrator па дури и во Corel Draw можат да се изработат векторските облици на
скенираните знаци од конструираниот фонт) , односно секој фонт може да се
дигитализира со помош на Бизејовите криви или алатка која во софтверите за
векторска графика најчесто е позната под името (Bezier pen tool). Но колку и да
се чини оваа задача лесна, таа всушност претставува делот во кој треба
најмногу да се внимава при конструирањето на дигиталните фонтови.
Едноставното следење на формата од скицата со „Бизејовото пенкало“ дава
многу проблеми во понатамошната обработка на фонтот. Имено овде станува
збор за премногу т.н. контролни точки (јазли) кои не и даваат постојана линија
на формата туку таа изгледа назабена и е многу потешко да се добие саканата
форма (да направам пример за подобро да се воочи). Покрај овие проблеми се
јавуваат и технички проблеми и при печатењето на документот. За правилно
векторско цртање на знаците од фонтот треба да се користат само неопходните точки со кои многу полесно може да се контролира насоката на кривата
(види слика).

Исто така неправилното поставување на контролните точки го оневозможува
правилното хинтување на фонтот (додатно програмирање кое обезбедува
уедначен изглед на буквите во помали големини и резолуции). Точките
најчесто се поставуваат на најосновните делови на знакот (буквата) односно
тоа се најчесто некои геометриски центри или оски на формата. На пример за
векторски да се нацрта буквата „О“ требаат само осум контролни точки, и тоа
четири за надворешниот дел и четири за отворот (окцето) на буквата. При
поставувањето на точките на екстремите на кривата (ова е од математички
аспект бидејќи овие програми се базираат на работа со математички криви на
функции) важно е BCP (Bezier Control Point) секогаш да бидат прави линии
хоризонтални или вертикални, тоа во повеќето софтвери се постигнува се
задржување на копчето SHIFT од тастатурата.
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Copy - Paste?
Кога ќе ги креираме основните букви од фонтот потребно е да се креираат и
останатите знаци од фонтот. Некои користат Copy – Paste при креирањето на
слични знаци во фонтот но тоа се разбира не баш најправилно.
За некои знаци може да се користат некои трансформации но повеќето знаци
треба да се изработат еден по еден. На пример „I“ и асцентот на „h“ може да
бидат еднакви понатаму со изработувањето на „b“ автоматски со ротирање или
огледално пресликување се добиваат „q“ и „d“. Но што се случува со буквите
како што се „u“ и „n“ или пак „r“. Се разбира со комбинација на некои делови од
веќе готовите букви се добиваат нови но тоа не значи дека не треба да се
вршат некои трансформации и на нив. На пример ако се анализира горната
слика ќе видиме дека колку и да изгледаат исто буквите „u“ и „n“ сепак треба да
се извршат некои поправки кои се разбира влијаат на контрастот на знакот а
сето тоа е поврзано како и многу пати досега спомнатата оптичка еднаквост на
знаците.

x

x

x

y

Балансирање на формите
При конструкцијата на фонтот потребно е секој знак да биде перфектно
избалансиран односно тоа значи дека подеднакво внимание и анализа треба
да му се посвети на секој знак кој претставува дел од фонтот. Тој баланс може
да се однесува на усогласување на формата на знакот, на контрастот или на
која и да било друга карактеристика на знакот. Што се однесува на
балансирањето на формата како добар пример може да послужи верзалната
буква „В“. Ако добро погледнеме на горната слика и направиме споредба
помеѓу двете варијанти на буквата „В“, ќе забележиме дека отворите во основната форма на знакот првин се еднакви што прави буквата да изгледа како да
се наведнува надесно. Во втората варијанта формите се добро избалансирани
односно отворите се разликуваат (горниот отвор мора секогаш да биде помал
од долниот поради доброто балансирање). Погоре кажаното најчесто се
однесува само за буквите „В“ и „Р“, но тоа не значи дека не треба да се врши
балансирање на формата и на другите букви во фонтот. Балансирањето исто
така не се однесува само за формата на одреден знак туку и помеѓу знаците во
целиот фонт. На крајот може да се заклучи дека целата работа околу
балансирањето и оптичката еднаквост е всушност усогласување на црната и
белата боја од чие произлегуваат сите други карактеристики.
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Што се однесува за конструкцијата на курентното „r“ тоа не е добиено со
откинување на десната „нога“ на мало „n“. Така добиената „r“ изгледа меко и
слабо. Добро конструираниот знак изгледа посилно и не го нарушува ритамот
во текстот. Ако погледнеме на сликата ќе забележиме дека разликата помеѓу
двата начини на добивање на споменатиот знак „r“, е во големиот простор со
бела површина што ја прекинува хармонијата на текстот. Другиот знак го следи
хоризонталниот правец на читање и има добра избалансираност на белините и
не ја нарушува хармонијата на текстот.
x

y

x

x

Дополнително подесување на растојанијата помеѓу буквите (kerning)
Од оптички причини е добро да се применува дополнителното подесување на
растојанијата помеѓу буквите. Примарно дефинираните растојанија не секогаш
даваат перфектен резултат при сложувањето на текст, односно во примената
на дизајнираниот фонт, затоа пожелно е да се изврши корекција на примарните
растојанија. Тоа се постигнива со дополнително подесување или уште
позанато како kerning. Дополнителното подесување се разликува за секоја
комбинација на знаци од фонтот. Ако се пресмета бројот на комбинации што
можат да се добијат со сите знаци од фонтот ќе забележиме дека е
невозможно да се дефинира точното растојание кај сите комбинации па затоа
дополнително се подесуваат само одредени комбинации на знаци.
Дополнителното подесување подразбира зголемување или намалување на
примарното растојание помеѓу знаците. Дали тоа ќе предизвика позитивен или
негативен ефект врз корисникот на фонтот зависи од самиот дизајнер.
Како што погоре кажавме не може да се изврши дополнително подесување кај
сите комбинации па затоа се подесуваат само некои карактеристични. Тука
како најкарактеристичен пример е земено растојанието помеѓу „А“ и „v“. На
цртежот можеме да забележиме дека со примарно дефинираното растојание е
нарушена хармонијата во сложувањето на буквите, односно има недозволена
белина помеѓу спомнатите букви и тука е неопходно да се изврши дополнително подесување на растојанието со што ќе се редуцира белината и ќе се добие
поголема компактност и хармонија во сложениот текст (види слика).
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Но треба да се напомене дека не секогаш растојанијата помеѓу знаците во
фонтот треба да се намалуваат. Ако на пример го земеме примерот за
курентното „f“ и кој било друг знак од фонтот кој има асцент или се наоѓа блиску
до горниот дел на буквата ќезабележиме дека тука, спротивно на горниот
пример, растојанието е премало и е потребно негово зголемување.
Но како и да е најважно за фонтот и за дизајнерите е правилно да го
конструираат фонтот и да дефинираат примарно растојание помеѓу знаците.
Прашањата за дополнителното подесување се решаваат кога дизајнерот има
повеќе искуство во работата или таа работа им се препушта на луѓе кои се
занимаваат со едитирање на фонтовите.
Лигатури
Ова претставува специфична карактеристика на некои знаци од фонтот, и
може да се дефинира како спој од еден или повеќе знаци од фонтот што се
внесуваат како еден карактер. Лигатурите не се неопходен дел од секој фонт
туку тие му даваат на фонтовите посебна специфичност.
Настанале поради тоа што кај некои знаци не може правилно да се определи
растојанието и поради естетски причини тие знаци се пишуваат заедно.
Најпознати се лигатурите „fi“ и „ft“ но тоа не значи дека не може да се направат
лигатури од други знаци во фонтот.

Денес при компјутерското сложување на текст најчесто не се користат лигатури, но можат да се стават во рамките на некои посебни фонтови кои имаат за
цел да го доловат изгледот на рачно сложуван текст.
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СОФТВЕР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИЗРАБОТКА НА ФОНТОВИ (FONTLAB
STUDIO 5)
FontLab Studio 5 е новата генерација на дигитален фонт едитор од компанијата
Fontlab Ltd. што им овозможува на дизајнерите да креираат фонтови на
професионално ниво од почеток до крај. Дигиталното креирање на фонтови
најчесто се базира на неколку операции (кодирање, векторизација, хинтување,
дополнително подесување (kerning), и генерирање на фонтот) кои во фонт
едиторите се претставени едноставно, со прозорци. Во FontLab Studio 5 има
неколку основни прозорци и тоа: фонт прозорец, глиф прозорец, и метрички
прозорец. Понатаму во дипломската работа накратко ќе бидат опишани
горенаведените прозорци и начинот на кој тие се користат.
Кога се стартува FontLab Studio 5 за прв пат (за да се стартува се кликнува два
пати на следната икона
или како сите стандардни програми што работат
во Windows оперативниот систем. Кога програмата ќе се стартува, се појавува
поздравен прозорец а потоа може да го забележиме стандардниот прозорец на
FontLab Studio 5:

Што се однесува за менијата на овој софтвер исто така се стандардни како и
секој друг софтвер, се наоѓаат на горниот дел од интерфејсот но по потреба
можат да се стават на кое било место во прозорецот од FontLab Studio 5.

Како што е спомнато погоре во текстот постојат три типа на прозорци во овој
софтвер, и тоа: Font Window (во кој се претставени сите знаци на фонтот што
го работиме), Glyph Window (кој се употребува за едитирање на глифовите), и
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Metrics Window (кој се употребува за позиционирање и одредување на
меѓусебните положби на знаците на фонтот).
FONT WINDOW (ФОНТ ПРОЗОРЕЦ)
За почеток може да се објасни како се креира фонт. Можеме да отвориме веќе
изработен фонт и со модификација на карактерите да изработиме свој, но овде
накратко ќе биде опишано како се изработува нов фонт од почеток. Најпрвин
избираме New менито File или кликнуваме на иконата
, која се наоѓа на
стандардната лента со алатки. Тогаш се отвора Фонт Прозорецот:

Како што се гледа погоре на сликата овој прозорец содржи лента со неколку
копчиња и опции и табела со голем број на келии во кои се претставени
карактерите и глифовите на фонтот. Секоја келија има свое име што претставува идентификација на секој карактер од фонтот, најчесто е името на
карактерот, Unicode индексот или некоја друга информација:

Во прозорецот што го отворивме нема креирано знаци туку сликите што ги
гледаме во келиите служат како шаблон за тоа кој карактер во која келија треба
да стои и како најчесто изгледа макар што тоа може да се менува.
Командната лента на Фонт Прозорецот може да се наоѓа или горе или под
табелата со карактери. Тоа може едноставно да се смени со кликнување на
копчето

кое се наоѓа во горниот десен агол на Фонт Прозорецот.
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Ако почнеме објаснувањето на командната лента гледајќи од лево најпрвин ќе
го забележиме копчето
кое претставива дупликат на командата Font Info од
менито File.
Гледајќи надесно следува комбинирано копче со кое можеме да ја сменуваме
информацијата која се наоѓа во насловите на келиите.

Понатаму следува копче со кое може да се менува содржината на табелата во
Фонт Прозорецот односот кодирањето на знаците.

Последните копчиња што ги гледаме на командната лента овозможуваат
неколку начини на кодирање, или едноставно секој карактер може да се идентификува со име, Unicode индекс, или едноставно со местото што го има во
табелата.

Ако командната лента се наоѓа под табелата, во долна положба тогаш се
појавува комбиниран прозорец во кој истотака може да се одбери начинот на
кодирање.

Накратко тоа е се што треба да се опише Фонт прозорецот.

GLYPH WINDOW
За да се отвори глиф прозорецот, односно прозорецот каде што можеме да ги
конструираме буквите треба или два пати брзо да се кликне на келијата од
карактерот што сакаме да го конструираме, во табелата или со десен клик па
да избереме Edit или во дополнителните панели итн. Што е најважно треба да
се каже дека ако сакаме да ги пополниме келиите од фонт прозорецот треба да
ги конструираме сите знаци што ќе ги содржи фонтот, а тоа едноставно се
постигнува во прозорецот за едитирање на карактери (Glyph Window).
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Овој прозорец содржи неколку ленти со алатки но најчесто има само две и тоа
едната служи за зумирање а другата основна алатка се однесува на
конструирањето на знаците и содржи голем број на алатки кои се користат за
таа цел и најчесто работат на принцип на програмите за векторска графика.

Покрај тоа на овој прозорец може да забележиме дека има и хоризонтални и
вертикални линијари односно Rulers. Може да бидат видливи или не. Тоа се
постигнува со командата Rulers од менито View.

Ако гледаме во долниот десен агол од овој прозорец ќе забележиме мало
експандирачко копче кое ја покажува линијата со карактери кога кликнеме на
него. Тоа служи за побрз пристап до табелата со карактери на фонтот.
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На крајот, во долниот лев агол се наоѓаат уште две копчиња Lock и Meter
.
Копчето Lock служи за брз пристап до соодветниот глиф прозорец на карактеа тоа се оневозможува кога катанецот на
рот од тастатура ако е отклучено
сликата е заклучен.
Копчето Meter служи за отворање на Meter panel, лентата со алатки и ги
покажува моменталните координати на курсорот.

Кога ќе ги конструираме сите карактери може да го уклучиме метричкиот
прозорец за да ја подесиме положбата на соодветниот карактер во однос на
другите карактери.
METRIC WINDOW
За да го отвориме овој прозорец најпрвин со помош на копчето Shift од
тастатурата селектираме неколку букви а потоа во менито Window ја избираме
командата New Metrics Window.

Кога ќе се отвори метричкиот прозорец гледаме дека селектираните букви се
активни во прозорецот. Редоследот на буквите може да биде случаен а има и
готови т.н. стрингови од букви во кои најчесто мораат да се подесуваат
растојанијата меѓу буквите.
Метричкиот прозорец има две ленти со алатки и командна лента. Првата лента
со алатки служи за автоматско подесување на растојанијата помеѓу буквите
или со вградување на метричките величини од некој друг фонт.

Другата лента ги содржи четирите метрички алатки со кои се вршат подесувањата, и се наоѓа на левата страна од прозорецот.
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Командната линија служи за одбирање на еден од начините на работа на овој
прозорец и стрингови за метричко или дополнително подесување на
растојанијата (kerning). Слично како и кај фонт прозорецот може да се наоѓа
горе или на долниот дел од прозорецот.

Во овој прозорец постојат четири начини на работа и тоа: text, preview, metrics и
kerning mode.
Начинот на работа со текст е ист со внесувањето на текст во кој и да било друг
текст едитор:

Ако одбериме preview mode тогаш може да видиме како ќе изгледаат стринговите кои сме ги едитирале во метричкиот прозорец а тоа вклучува и
подфесување на подвлечени зборови итн.

Со metrics mode, може да ги подесуваме метричките величини на поединечните
букви без паровите за кернинг.
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И на крајот во kerning mode може да се врши дополнително подесување на
растојанијата помеѓу парови.

Кога целиот фонт вака е приготвен може да се генерира а тоа наједноставно се
извршува со командата Generate Font од менито File.
Треба да се напомене дека ова е накратко опишување на процесот на
работа на овој професионален софтвер.
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ФОРМАТИ НА ДИГИТАЛНИТЕ ФОНТОВИ
PostScript, TrueType, OpenType
Дигиталните фонтови се сместени во сметачите (компјутерите) во вид на
програмски записи – фајлови (file). Форматите на тие фонтови, како и нивните
особини и можности за примена зависат од програмскиот јазик во кој се
запишани.
Форматите кои денес најчесто се среќаваат во Windows, Mac OS, Linux и други
системи се PostScript и TrueType, а од пред неколку години се повеќе се
користат нови OpenType фонтови.
PostScript
PostScript е програмски јазик кој служи за дефинирање на страните во т.н.
електронско издаваштво (desktop publishing). Џон Ворнок (John Warnock) и Чак
Гешке (Chuck Geschke) го основаа Адобе (Adobe) 1982. година и го креираа
PostScript, користејќи концепт на еден поранешен графички јазик од 1976.
година. Неговата прва примена ја иницирал Стив Џобс (Steve Jobs) од
компанијата Епл (Apple) 1985, за растеризација (RIP) во Apple Laser Writer
печатачите. Потоа PostScript постанува универзален програмски јазик кој се
користи во графичките програми, а се заснова на векторски опис на објектите
со помош на прави линии и т.н. Безијеови криви од трет степен (cubic Bezier
curves). Обликот е одреден со координатите на точките кои се наоѓаат на
цртежот и координатите кои припаѓаат на контролните точки (BCP - Bezier
Control Point).
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За разлика од првобитните фонтови кои биле дефинирани со помош на точки –
битмапи, за секоја големина посебно, PostScript е прв формат кој користи
геометриски цртеж кој може да се зголемува и смалува по потреба, како и да се
подложува на сите други геометриски трансформации. Овие облици со
растеризација се претвараат во слика со сакана резолуција на печатачот.
.За фонтовите во мала резолуција да ги задржат своите особини додадено е
хинтување кое покрај геометрискиот облик на буквите, исто така се наоѓа во
записот на фонтот. Овие фонтови носат назив Post Script Type 1 (за разлика од
Type 3 кои не садржеа хинтови) и до денес се во употреба. Type 2, кој е
замислен како компактен формат, подоцна стана основа за Open Type. Овие
три формати симултано се развиени на основа на иста идеја.
Во Windows системите PostScript Type 1 фонтовите се састојат од два записи
со ист назив со екстензии pfb и pfm. Во првиот запис се наоѓа геометриски опис
на буквите заедно со хинтовите, а во другите метрички податоци, вклучувајќи и
керн парови (парови на букви со посебни меѓусебни растојанија). Овие записи
се кодирани. Постојат уште и помошни записи со екстензии afm и inf од кои
можат да се прочитаат метричките податоци и информации за фонтот. На
основа на afm и inf фајловите можно е да се генерира pfm. За овие фонтови да
се користат и растеризираат на екранот до скоро беше неопходен помошен
програм Adobe Type Manager. Новите Windows системи имаат вградена
подршка за Type 1 фонтовите.
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Во Mac OS системите Type 1 фонтовите се состојат истотака од два фајла.
Карактеристиките на фонтот се наоѓаат во PostScript фајлот кој има икона на
ласерскиот печатач, додека метричките подтоци заедно со битмапата (во
најмалку една величина), која се користи за екрански приказ, се сместени во
фајл во облик на куферче. Ако повеќе фонтови (обично 4) се сместени во
фамилија, тие имаат заеднички метрички запис. Дури со појавата на АТМ беше
овозможено користење на фонтови без битмапи.
PostScript фонтовите не можат да се разменуваат помеѓу Mac и Windows
системите. Исто така, тие се еднобајтни, односно имаат 256 словни места кои
се подредени по кодниот распоред. Не само што секој јазик мора да има своја
кодна страна (при што првите 128 знакови се исти во сите стандардни кодни
страни), туку Windows и Mac користат различни кодни распореди, што додатно
ја отежнува меѓусебната комуникација, дури и ако се работи за исти програми
кои се меѓусебно компатибилни.
TrueType
TrueType форматot е стандардeн формат кој има за основa геометрискi цртеж.
Настанат е во Епл како конкуренција на Type 1 фонтовите од Адобе, а главна
причина беа големите барања кои Адобе ги бараше за користење на Type 1
форматот. TrueType се појави во 1991. вклучен во Mac OS System 7, заедно со
неколку основни фонтови (Times Roman , Helvetica , Courier) . Епл набрзо го
лиценцира TrueType на Микрософт, кој веднаш го вгради во системот 3.1, а кај
фирмата Монотајп (Monotype) нарача комплет фонтови слични на оние кои се
налаоѓаа на Мекинтош ( Times New Roman, Arial и Courier New), кои и данеска
се стандардни фонтови на системите Windows.

Цртежите на буквите се состојат од прави линии и Безијеови криви од втор
степен (quadratic Bezier curves), кои се поедноставни од кубните кои ги користи
PostScript, но за дефинирање на обликот обично се потребни повеќе точки.
Разликата е истотака во тоа што постои само еден запис со ознака ttf.
Најголемиот напредок е остварен на полето хинтовање, кое се развива во
систем на инструкции со далеку поголема способност за контрола во малите
величинама и ниските резолуции.
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Уште една значајна промена која дојде со TrueType форматот е појавата на
двобајтни (two-byte) фонтови, односно воведување на уникод. Иако постојат и
TrueType фонтови кои садржат само една кодна страна, Микрософтови
системски фонтови подржуваат уникод, почнувајќи од системот Windows 95 , во
кој содржат кодни страни кои се користат во Европа, додека Windows NT
потполно е заснован на уникод. Истотака, Microsoft Word постанува уникод
програма.
Иако и двата векторски формати се засноваат на Безијеови криви, конверзијата
од еден во друг формат малку го деформира обликот на буквите, а
информациите за хинтот истотака не е можно автоматски да се трансформираат.
Open Type
OpenType форматот е замислен како заеднички наследник на PostScript и
TrueType форматите. Првобитно е инициран од страна на Микрософт кој
настојуваше да од Епл добие лиценцa на GX типографската технологија во која
се развиени „паметни фонтови” со помош на кои лесно може да се манипулира
со различни типографски облици во рамките на истиот фонт. За жалост, оваа
исклучителна технологија беше предвидена само за Мекинтош, па
производителите на софтвер не беа заинтересирани да развијат програми кои
нема да имаат верзија за Windows или други постоечки системи. Бидејќи Епл го
одби, Микрософт се здружи со компанијата Адобе, па во 1996. најавија
заеднички проект OpenType, кој во себе треба да ги спои сите предности на
постоечките решенија.
Тие предности се: мултилингвален комплет на букви со целосна поддршка на
уникод (65 535 кодни места), заедно со додатни типографски варијации како
што се мали капитали, лигатури, разломци, алтернативни знаци, се во рамките
на истиот фонт. Осим тоа, со фонтот се придружени и програми (features) со
помош на кои со овие знаци може лесно да се ракува. Уште една нова функција
е керн по класи (class kerning) кој значајно ги смалува табелите на кернпаровите.
Една од најважните предности на овој формат е сместувањето на TrueType и
PostScript форматите во заеднички пакет кој во оперативниот систем и во
апликациите се однесува како TrueType, додека внатрешната структура на
фонтот е по жеба PostScript (со екстензја otf) или TrueType (со екстензија ttf).
Со ова е постигната компатибилност со сите постоечки системи, а на сите
корисници им станаа подеднакво достапни двете технологии. Со тоа е
премостен и вечниот јаз кој постоеше во размената на документи измеѓу Mac и
PC системите.
Уште една значајна одлука е да механизмот на кодирања биде слободно
достапен, што им отвори можност на сите произведувачи да издаваат фонтови
во OpenType формат. Font Lab, сoвремена програма за изработка на фонтови,
ги содржи во себе сите алати потребни за оваа работа.
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OpenType фонтовите можат да се користат во новите оперативни системи
(Windows 2000 и XP, Mac OS X) кои во себе имаат поддршка за уникод.
Истотака се неопходни и уникод програми. Најраширен е пакет Microsoft Office
наменет за широк круг на корисници. Адобе развија графички програми
Creative Suite (CS), кои ги користат сите предности на OpenType фонтовите.
Макромедија (Macromedia) и други произведувачи на програми за изработка на
веб страни направија програми во кои се користи одреден број на универзални
уникод фонтови кои, по договору, се составен дел на сите системи. И други
произведувачи на софтвер ја вметнаја поддршката за уникод во своите
програми, па изборот секој ден е се поголем.

Кој формат да се избере?
OpenType сeкако e најдобар избор за сите оние чии системи ги задоволуваат
наведените услови, а тоа е, накратко, подршката на уникод. Дали да се избере
неговата PS или TT верзија? Секој од овие формати носи свој систем на
хинтовање, треба да се води сметка за тоа.
PostScript фонтовите имаат поедноставен цртеж него TrueType, од гледиште на
дизајнерите на фонтови, бидејќи садржат точки само на местата каде линијата
се менува: на екстремите, местата на промена на закривеноста и на аглите.
Тоа е логиката која ја следат и програмите за цртање, па при претварањето на
буквите во криви, точките остануваат на истите места. Драјверите за
професионалните печатачи и осветлувачи се напишани во PostScript
програмски језик, па фонтовите се печатат без конверзија. Хинтовањето е
релативно едноставно и со соодветно подесување може да се изврши
автоматски. Приказот на фонтот секогаш е добар освен на екранот во мали
големини и резолуции, каде TrueType има предност. Кај поквалитетните
монитори со високи резолуции, со оптичка корекција со помош на стандардните
(antialiasing) и Clear Type технологии, предностите на TT хинтовањето губат од
нивното значење.
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Постарите системи и програми кои не подржаваат уникод ограничени се на
еднобајтни фонтови кои можат да ги користат само првите 256 словни места.
Фонтови во TrueType формат се квалитетни само кога се во прашање
професионално хинтовани оригинали набавени од производителот. „Клонови”
кои настануваат со автоматска конверзија од PostScript во TrueType не
задоволуваат со својот квалитет, па треба да се избегнуваат. Поради тоа
посигурно е да се определиме за Type 1 формат.
Кога е во прашање печатење, парадоксално е тоа што TrueType фонтовите
понекогаш полесно „поминуваат” низ PostScript драјверите, бидејќи драјверот
сам ги конвертира во PS формат, додека истиот драјвер може да одбие
PostScript фонтови кои имаат некоја грешка во генерирањето.
Доколку дизајнерот сам го генерира фонтот, полесно е да изабери PostScript
формат, бидејќи тука ќе постигни подобри резултати ако правилно ги подеси
параметрите. Во новите системи треба за генерирање да се користити FontLab
(без обзир која програма користи за цртање на буквите), бидејќи во него се
достапни за подесување сите потребни податоци за фонтот кои обезбедуваат
новите програми правилно да го препознаат.
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ХИНТУВАЊЕ
Многу фонтови изгледаат сосем поинаку кога се гледаат на монитор и кога ќе
се одпечатат. Често се случува на екранот столбовите да бидат со различна
дебелина а висините на буквите еднаш помали еднаш поголеми, па често и
ширината на буквите и растојанието помеѓу нив се нелогични, а тој изглед се
разликува при промена на големината на фонтот или зголемување на екранот.
Спротивно на тоа, овие неправилности се губат кога текстот ќе се одпечати.
Тоа значи дека фонтот е добро замислен и нацртан, но дека не е (добро)
спроведено хинтовањето – додатно програмирање које обезбедува уедначен
изглед на буквите во помали големини и резолуции. Хинтовањето е обавезно
кај фонтовите кои се наменети за продажба и го изведуваат стручњаци
задолжени за продукцијата на фонтот. Меѓутоа, програмите за правење на
фонтови кои се достапни (Fontographer, FontLab) овозможуваат автоматско
хинтовање кое може да биде прилично успешно под услов претходно да се
извршат потребните подесувања, па таквото хинтовање може да изведе и
самиот дизајнер.
Во дигиталните фонтови буквите се дефинирани векторски, како збир на
затворени криви линии кои ја оивичуваат површината на буквата. Тие линии се
запишани со помош на координатни точки и краевите на нивните тангенти.
Векторскиот запис овозможува различните големини на буквите да се добиваат
со геометриско зголемување или смалување на постоечкиот цртеж.

При појавувањето на буквите на екранот, осветлувањето на филмот или
печатењето на векторски цртеж мора да се претвори во битмапа, односно збир
на точки (пиксели) на мрежи чија је густина е одредена со резолуцијата на
излезниот уред – екранот, печатачот или осветлувачот. Колку резолуцијата и
големината на фонтот се поголеми, толку сликата попрецизно ги следи
облиците кои се дефинирани со цртежот. Доколку резолуцијата или големината
на фонтот се помали, бројот на пиксели кој е на располагање за прикажување
на буквите е помал, па може да се случи сликата доста да одстапува од својот
геометриски цртеж. Величината која е меродавна за тоа е PPM (pixels per eM),
односно број на пиксели кои влегуваат во висината на писмото (M-square). Таа
величина е најмала при екрански приказ, бидејќи мониторите имаат најмала
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резолуција, па тоа е причина што некои фонтови на мониторот изгледаат многу
полошо одколку кога ќе се одпечатат.
Величината PPM се пресметува на следниот начин:
PPM = резолуција [dpi] / 72 × величина на писмото [pt]
Така на екран чија резолуција е 72 dpi (dots per inch) фонт од 12 pt (1pt = 1/72
inch) ќе биде дефиниран со помош на 12 пиксели, а ако екранската резолуција
е 96 dpi – со 16 пиксели.
Процесот во кој геометрискиот цртеж се претвара во збир на пиксели се
нарекува растеризација. Линијата која го оивичува обликот на буквите паѓа на
растерската мрежа и тие пиксели кои се наоѓаат во цртежот се црни –
уклучени, а оние кои се надвор се бели – исклучени. Меѓутоа, треба да се
дефинираат и гранични пиксели на кои паѓа самата линија на цртежот. Од тоа
кој од нив ќе бидат уклучени а кои исклучени многу зависи изгледот на
растеризираните букви. При различни големини на буквите и резолуциите на
растерската мрежа, цртежот на буквите ќе завзема различни позиции.
Практично, координатите на точките секој пат треба да се заокружат на
целобројна вредност по одреден критериум.

За буквите во фонтот да изгледаат уедначено при различни вредности на PPM
(за разлчни резолуции и величини на букви) за фонтот се додаваат алгоритми
– програми кои контролираат како ќе се врши растеризацијата. овие инструкции
се нарекуваaт хинтови, а процесот на нивно одредување е хинтовање.
Покрај векторската дефиниција на буквите и нивните растојанија, хинтовите се
битна карактеристика на фонтот. Во случај фонтот да се претвора во криви
(како што понекогаш се прави при сложувањето во печатниците) остануваат
само цртежите на буквите со ??затеченим?? растојанија, а додека хинтовите се
губат, па понекогаш се случува ситните букви во печатењето да испаднат
подебели или со неуедначени стубови. Поради тоа е важно да буквите останат
во обликот на фонтот за растеризацијата се извршила онака како што е
пропишано со хинтовањето.
PostScript и TrueType фонтови се дефинирани на различни начини, па и
хинтовањето им се разликува. Кај PostScript форматот векторската дефиниција
е поедноставна, а хинтовањето полесно се извршува. Кога параметрите добро
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ќе се подесат, автоматското хинтовање дава сосема задоволувачки резултати.
TrueType форматот предвидува три видови на различини програми
(инструкции) кои на различини нивоа го контролираат позиционирањето на
точките при растеризацијата. Овие програми користат посебен програмски
јазик и многу се делотворни, но и комплицирани за примена, па хинтовањето на
TrueType фонтовите обично се доверува на експерти специјализирани за оваа
област. Добро изработеното TrueType хинтовање дава подобри резултати од
PostScript (Type 1) хинтовите кај малите големини, посебно кај курзивните
фонтова.

Постојат хинтови на ниво на фонтиот и во рамките на поединачните знакови.
На ниво на фонтот се дефинираат зони на порамнување (alignment zones) и
стандардни ширини на столбовите (stem widths), како и контролни податоци кои
додатно го одредуваат процесот на хинтовање.

Во рамките на знците можат да се внесат хинтови на хоризонталните и
вертикалните столбови (stem hints), дијагонални и серифни хинтови. Type 1
хинтовите се исклучиво хоризонтални и вертикални (stem), а дијагонални и
серифни се додаваат кај TrueTupe форматите.
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Зоните на порамнување ги контролираат понашањето на препустите (округли
букви и врвовите се препуштени под и над линијата на рамните букви) при
мали вредности на PPM (висина на писмото во пиксели). Долната и горната
зона на порамнување ги опфаќаат величините на препустите, како за малите,
така и заголемите букви. Истотака е дефиниран и правац на порамнување,
односно, округлите букви при мали величи тежат да се порамнат со рамните
букви (препустот се губи). Осивен овие основни зони со порамнување можат да
бидат дефиниране и помошни зони околу висината на горните и долните
завршетоци. Зоните на порамнување уште се нарекуваат и плави зони (blue
values).

За овие зони правилно да се дефинираат, треба да се води сметка при
цртањето на буквите. Односно сите рамни букви да лежат на основната линија
и да бидат со еднаква висина, а заоблените букви и врвови да не ги
преминуваат вредностите на преодите.
Во рамките на еден фонт обично неколку стандардни вредности на ширината
на столбовите се повторуваат кај различни букви. Столбовите можат да бидат
хоризонтални или вертикални, а нивната ширина е дефинирана од
ортогоналното растојание помеѓу две карактеристични точки. Важно е тоа што
тие точки мора да бидат екстреми, што значи дека тангентите им се
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хоризонтални, односно вертикални. (Кај дијагоналните столбови ширината се
дефинира со помош на две зададени точки кои не мора да бидат екстреми.)

За буквите да можат правилно да се хинтоваат, пожелно е оние елементе на
буквата кои сакаме секогаш да се прикажуваат подеднакво прецизно да ги
нацртаме, така да бидат со исти димензии. Така на пример, меѓусебно треба да
се уедначат, ширините на вертикалните потези на малите букви, ширините на
заоблените потези на малите букви, ширините на хоризонталните потези на
малите букви, дебелините на серифите итн. Сето тоа се применува и на
големите букви и на сите останати знаци.
Третиот сегмент од хинтовањето на фонтот се додатните контролни
параметри. Со помош на нив може да се одреди до која вредност на PPM нема
да се појавуваат преоди, а истотака може да се зададе и толеранција за
ширината на стубовите кои подлежат на хинтовање. Имињата на овие
параметри истотака ја носат ознаката „сино”: BlueScale, BlueShift, BlueFuzz. Кај
автоматското хинтовање овие параметри уште во стартот имаат некои
вообичаени почетни вредности.
Во рамките на поединачните букви истотака се спроведува хинтовањето, каде
освен големините дефинирани во рамките на фонтот се хинтоваат и
растојанијата карактеристични за таа буква, тоа можат да бидат растојанија
помеѓу поединечни елементи, како и ширината на белините, односно отворите.

За хинтовањето правилно да се спроведе, потребно је следното:
1. Прецизен цртеж кај кого се изедначени ширината на столбовите,
висината на буквите и големините на ??препуста??.
2. Дефинирани екстреми – точки со хоризонтални и вертикални тангенти
(може да се одредат автоматски).
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3. Правилно да се одредат почетните точки на линиите на цртежот
(патеките) и нивното усмерување (истотака се одредува автоматски).
4. Дефинирање на зони на порамнувањ (автоматски или со внесување на
гранични вредности)
5. Да се одреди најчестата ширина на столбовите (автоматски или со
мерење и запишување)
6. Да се обележат видовите на хинтовите кои го поддржуваат саканиот
формат.
Преголемиот број на хинтови може да го уништи изгледот на буквите. Kај
PostScript фонтовите треба да се исклучат дијагоналните и серифните хинтови,
бидејќи тие не се дефинирани во тој формат. Доколку автоматското хинтовање
не даде исправен изглед на некој поединечен знака (буква), хинтовите можат
да се додадат или одземат мануелно.
Type 1 хинтот е дефиниран со помош на две карактеристични точки и има
одреден правец. Прикажан е како хоризонтална или вертикална должина со
стрелка која го означува правецот. Постојат и правила за меѓусобната положба
на Type 1 хинтовите. Тие не можат да се наставуваат едан на друг, а исто така
не смеат ни да се преклопуваат.
Потешкотиите кои се јавуваат кај PostScript фонтовите е хинтовањето на три
столбови на подеднакво растојание. Тие не можат правилно да се хинтоваат со
стандардна постапка, туку буквата мора да се подели на два сегменти. Нивните
хинтови се наизменично активни, а со тоа се избегнува и преклопувањето.
Оваа постапка се нарекува hint replacement (не е можно да се примени во
Fontographer, туку само во FontLab).

Кога е во прашање TrueType форматот, хинтовањето е сосем поинакво. За
секој знак се креира посебна програма која го контролира поместувањето на
точките при промена на големината PPM. Постојат три видови на инструкции:
општ програм (се нарекува Font Program) стапува во дејство кога фонтот се
повика. Другиот општ програм (PPM Program) делува при промена на
величината на PPM. Локалните програми (Glyph Programs) делуваат за секој
поединачен знак при промена на неговата големина. Точките чие поместување
се контролира се нарекуваат touched points, а положбите на останатите точк се
добиваат со интерполација. Освен столбовите, кои можат да бидат и коси, како
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и отворите, се хинтоваат и серифите. Точките се поврзуваат со помш на
столбови (stems), едноструки и двоструки врски (links), а последната корекција
се врши со помош на т.н. делта-хинтови.

Иако постапката на хинтовање е поинаква од онаа кај PostScript форматот,
препорачливо е најпрвин буквите да се нацртаат и хинтоваат како PostScript
(Type 1), а потоа да се префрлат во TrueType формат. Правилно внесените
Type 1 хинтови се добра основа за понатамошна работа на TrueType
хинтовите.
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