Фонт гэж юу вэ?
Фонт гэдэг нь “Бичгийн хэв” гэсэн утгатай үг.
Тодорхойлолт нь : Тэмдэгт, тоо, дүрсийн олонлогийн загвар юм.
Бичгийн хэв болон түүний нэмэлт шинж чанар болох хоорондын зай, хэмжээ,
өргөн гэх мэтийн тусламжтайгаар бид тодорхой бичиглэлийн зураглалыг
комьютерт үүсгэдэг.
Тэгэхээр бичгийн хэв дотор тэрхүү үсэг, тэмдэгт, тоо, дүрсийн зураг байдаг гэсэн
үг юм. Тэдгээр нь нүднүүдэд байрлаж зохион байгуулагддаг. Тэдгээр нүдийг
ангилаар glyph гэж нэрлэдэг.
Тэгэхээр яаж зохион байгуулагддаг гэсэн асуудал гарах байх.
Эдгээр нүд тус бүр өөрийн гэсэн үл давхцах нэр болон кодтой байдаг. Эдгээр
нэрс болон кодууд нь ISO болон Unicode стандартуудад ижил нэрлэгдэж
батлагдсан байдаг нь тун сайшаалтай зүйл юм. Эдгээр нүднүүдийг эмхэтгэж
блок болгон авдаг. Бичгийн хэв бүрийн эхний блок латин-1 гэсэн латин цагаан
толгойн үсэг ба дүрсүүд байдаг тул бүх бичгийн хэвээр англиар бичиж болдог.
Гэхдээ! энэ блокыг сольж дарж үүсгэсэн цөөхөн хэдэн бичгийн хэвүүд байдаг.
Жишээ нь та бидний сайн мэдэх Данзан бичгийн хэв тэр эхний латин-1 блокыг
кирилл монгол үсгийн байрлалаар сольсон байдаг. Доорхи зургийг ажиглана уу.
Данзан ариал бичгийн хэвийн хэсгээс.
Жишээ нь Б үсгийн байлал нь латин B үсгийн байрлал дээр байна. 005D –нь
латин B үсгийн стандарт байрлал юм. (зураг 1)
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Хуучин хэрэглэж байсан бичгийн хэв болон юникод бичгийн хэвийн ялгаа нь
блокын зохион байгуулалтдаа байдаг. Хуучин цөөхөн хэдэн нүдтэй ба түүндээ
зөвхөн тухайн хэлний тэмдэгт болон латин-1 блокыг багтааж хийдэг байв. Гэтэл
олон хэлээр бичих хэрэг гарвал үнэхээр хэцүү болж мөн цаашид хөгжих
боломжгүй эмх цэгц муутай байв. Харин юникод бичгийн хэвүүдийг
хөгжүүлснээр нүдний хязгаар арилж, эмх цэгцтэй, цаашид хичнээн ч өргөтгөж
болох боломжтой болсон юм.

Уламжилалт бичгийн хэвийн блокуудын бүтцийг схемчилэн харуулбал: (зураг 2)

Латин-1 (windows 1252)

Бичгийн хэв
Тухайн хэлний код

Юникод бичгийн хэвийн блокуудын бүтцийг схемчилэн харуулбал: (зураг 3)
www.unicode.org Хуудас руу орж үзнэ үү.
Латин-1 (0000-00FF)
Зүүн Европ (0100-01FF)
Грек (0200-02FF)
Кирил (0400-04FF)
Түрк
Хэбрэв
Араб
Балт
Япон
Хятад
Солонгос
..................................

Бичгийн хэв

Ажиллагаа
Би урьд нь гар яаж ажилладаг, гарын драйвер, код хуудас гэж юу болох тухай
товч тайлбарласан байгааг олж үзсэн байх.
Одоо цааш бага зэрэг үргэлжилүүлье. Гарын драйвер нь гарын байрлалыг
бичгийн хэв доторхи тэмдэгтийн байрлалтай харьцуулдаг программ гэж
дурьдсан билээ. Харин код хуудас гэдэг нь ямар бичгийн хэвийн блок болохыг
заана. (Зураг 2) –н тухайн хэлний код гэсэнтэй харьцуулж бодно уу! Харин шинэ
юникод стандартын хувьд UTF-8,UTF-8, UTF-16 гэсэн код хуудсууд л байхад
хангалттай болсон.
Одоо бидний асуудал гардаг 2 үсгийн учирыг дурьдая. Бидний эдгээр үсгүүд
юникод стандартад кирилл үсгийн блокын өргөтгөсөн хэсэгт албан ёсоор орсон
юм. Харин хуучин аль ч блокод байгаагүй юм. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл тэр 2
үсгийн маань дугаар (зураг-1-г харна уу) байхгүй!! байсан гэсэн үг юм. Тиймээс
windows-1251 гэсэн кодчилолын хэсэгт украйны 2 үсгийн кодон дээр ө, ү 2 үсгээ
зураад arial mon, newtonCTT гэх мэт фонтууд үүсгэж аргацааж байв.
Монголчууд бидний хувьд үнэндээ комьпютерт бичгээ зөв дүрслэх гэж огт
оролдоогүй юм. Учир нь нөгөө 2 үсгээ дээрхээр аргацаагаад бусад нь орос
цагаан толгойд байсан тул...
Хэрвээ бид жаахан зүтгэсэн бол KOI8-R, KOI8-U, гэх мэтчилэн KOI8-M гэсэн дан
кодчилолын стандарттай болчихсон байх байсан байх. Хэрвээ ийм стандарттай
болчихсон байсан бол өдийд ү, ө үсгүүд ямар ч асуудалгүй зөрчилгүй
дүрслэгдэх байсан байх даа. Ийм л учиртай билээ.
Анхны монгол юникод фонт болох Архангай фонтны давуу тал нь хуучин монгол
кодчилол болон шинэ юникод кодчилолыг давхар агуулдагаараа ач
холбогдолтой юм. Өөрөөр хэлбэл Зураг-3-н зүүн европын хэсгийн оронд Зураг2-н тухайн хэлний кодын блок буюу монгол крилл үсгүүдийг байрлуулсан юм.
Шинээр фонт үүсгэх эсвэл янзалж өөрчилөхөд Font lab –н font lab,
adobe- н fontograph, paratype-н truefont, high logic-н font creator programm зэрэг
программуудыг ашигладаг.
Фонтын талаар асуух ямар нэг зүйл гарвал манай опенмн багийн монгол фонт
хөгжүүлэгчидийн мэдээний багцад
http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/openmn-fontdev хаягаар орж бүртгүүлэн
openmn-fontdev@lists.sourceforge.net хаягаар чөлөөтэй санал бодлоо солилцож
асууж болно.

Таньд амжилт хүсье!

С. Бадрал

