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Betűk, betűk, betűk. Bárhová nézel, mindenhol betűket látsz. Bizonyos betűket
könnyű olvasni. Bizonyos fontok elegánsak és vidámak. Néhány furcsa. Néhány
betű alkalmi. Néhányról ordít a hivatalosság. Néhány font művészi. Bármilyen is
legyen, minden nap használod a fontokat, de fogadni mernék, hogy nem sokat
törődsz velük.
A magazin PDF-kiadása szigorúan kötött betűkészletet használ, a szöveg
képernyődön való megjelenítéséhez. A betűhasználat ilyetén megkötése segít,
hogy a magazin megjelenése egységes és rendezett legyen. A magazinban
tipikusan használt betűk a Liberation Sans (a cikkek bekezdései szövege),
Liberation Serif (a cikkben kiemelt szövegek), Liberation Mono (példa kódok) és
Bitstream Vera Sans (fejlécek). Tipikusan ezt a négy betűtípust láthatod normál,
dőlt, félkövér dőlt, vagy félkövér formában. A cikkek törzsszövegében általában
10 pontos (betűméret) a használt (a Liberation Mono-t kivéve, ami 9-esre
csökkentett méretű, hogy ne nézzen ki olyan nagynak a zártabb, arányos betűk
mellett), 30 pontosak a fejlécek, 14 pontos típus a tartalomjegyzékben és 18
pontos az oldalszámozásnál. Emellett, azt is észrevehetted, hogy Walkaway
Expand Black betűk szerepelnek az egyes oldalak alján csakúgy, mint a magazin
címlapján.
Mint a többi számítógépes operációs rendszer, a Linux is fontokat használ az
információ képernyőn megjelenítésére. A Linux használhat Postscript Type 1
fontokat (közte az eredeti Adobe postscript fontokat, ami Linux esetén PFA és
AFM, Windows esetén PFM és PFB kiterjesztésű lehet), TrueType fontokat (TTF
fájlok) és OpenType fontokat (OTF fájlok).
Mik a különbségek?
Hogy jobban megértsük a fontokat, először meg kell értenünk a különböző,
elérhető betűtípusok közötti eltéréseket. A postscript fájlok léteznek legrégebb
óta és ezt a típust kedvelik a forgalmazott nyomtatók. Mielőtt a postscript fájlok
megjelentek volna, a legtöbb betűtípus nem volt más, mint beolvasott betűk
bittérképe. Az így nyert fontok nem jelentek meg jól és természetesen számos
korlátjuk volt, amennyiben átméretezésük került szóba.
A True Type betűket az Apple „találta fel” (és a Microsoft azonnal licencelte
cserébe azért, mert az Apple licencelte a Microsoft TrueImage postscript-

kompatibilis oldalleíró nyelvét), hogy a betűtervezők megfelelő, méretezhető
megjelenést tudjanak adni a betűiknek. A TrueType betűket az Apple és a
Microsoft közösen tervezte meg az 1980-as évek végén, nyílt formátumban, az
Adobe zárt formátumú (és drágán licencelhető) postscript fájljainak
versenytársaként. A TrueType fontokkal a felhasználók a képernyőn azt látták,
amilyen a végleges dokumentum a nyomtatás után lett. A TrueType fontok szinte
bármekkorára átméretezhetőek. Először a Mac OS Sytem 7-nél jelentek meg és
ezt követte alkalmazásuk a Microsoft által, a Windows 3.1-ben, még abban az
évben. Az eredeti, Windows 3.1-gyel szállított TrueType fontok még most is
szerves részét képezik napjaink Windows-ának: Arial, Times New Roman és
Courier New.
Az OpenType fontok, a TrueType fontok egy kiterjesztése, a Microsoft és az
Adobe (utóbbi az OpenType 1996-os, nyilvános bejelentésekor csatlakozott az
együttműködéshez) közös kibocsátásával. Az OpenType, ami a Microsoft
bejegyzett védjegye, lehetővé teszi jelentősen kiterjesztett betűkészlet
használatát csakúgy, mint adatstruktúra befoglalását a nyomdai működés
vezérlésére.
A ClearType, kizárólag Microsoftra jellemző, és egy al-pixel beolvasási eljárásra
utal, amivel képernyőn megjelenő betűk minőségét kívánják javítani. Nincs köze
a különböző betűtípusokhoz és egyaránt alkalmazható TrueType és OpenType
betűkre. A betűtípusok elkötelezettjei között nincs egyetértés, hogy a ClearType
eléri-e a célját. A ClearType nyomtatásra kerülő dokumentumoknál nincs
használatban.
Új betűtípusok beszerzése
A PclinuxOS elég sok előre telepített betűvel érkezik. Ám, mivel az ízlések
különbözőek, nagy valószínűséggel szeretnél külső forrásból további betűket
telepíteni a rendszerre. A további fontok segítenek személyre szabni a telepített
PclinuxOS-t, mint ahogy a tapétával is teszed.
Talán a legegyszerűbben Synaptic-ból telepítve lehet új fontokra szert tenni. Ez
mindenképpen a legegyszerűbb betűtelepítés. Csak keress rá a „font” kifejezésre
és mindenféle telepíthető extra betűket találsz. Ha már a Synaptic-ban vagy,
nézd meg, hogy a „webcore-fonts” csomag telepítve van-e. Ha nincs, rajta,
telepítsd! Ez tartalmazza a telepített Windowsokban megtalálható összes betűt.
Íme, a csomag fontjai:
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Andale Mono, Arial, Arial Black, Comic, Courier New, Georgia, Impact, Lucida
Sans, Lucida Console, Microsoft Sans Serif, Symbol, Tahoma, Times New
Roman, Trebuchet, Verdana, Webdings, Wingdings

E betűk telepítésének előnye, hogyha egy weblap tervezője ezek közül jelöli ki az
alap betűtípust, akkor a weblapot olyannak fogod látni, amilyennek ő szeretné
láttatni. Emellett, ha Windows-felhasználótól kapsz, vagy annak küldesz
dokumentumot, biztosíthatod, hogy a kívánt formában jelenjen meg, mivel a
megfelelő betűk a gépedre telepítve vannak.

Ha a géped windows-zal dual boot-os, van egy egyszerű módszer az összes
betűtípus PclinuxOS-ra történő átvitelére. Indítsd el a PclinuxOS
Vezérlőközpontot (PCC, azaz Configure Your Computer). Kattints a Rendszer
kategóriára, majd válaszd a „Betűtípusok kezelése, … windowsos betűtípusok
importálása” pontot, az ablak tetejénél. Ekkor, a fentihez hasonló ablakot kell
látnod. Az ablak aljánál, középen van egy „Windows betűkészletének behozatala”
feliratú gomb. Kattints rá és a PclinuxOS végignézi a csatolt meghajtókat (a
windowsos meghajtód csatolva van, ugye?) és megkeresi a C:\Windows\Fonts
könyvtárat. Amikor megtalálta, az összes windowsos betűdet importálja a
PclinuxOS rendszerébe.
Természetesen, ha olyan vagy mint mi, akkor teljesen elhagytad a Windows-t –
és régen. Így ez az eljárás semmit sem csinál nekünk, csak feldob egy
hibaüzenetet, hogy nem talál semmilyen Windows fontot. Mellesleg, ha nem
lenne csatolva a windowsos partíciód, akkor is ugyanezt a hibaüzenetet kapod.
Ha a PclinuxOS nem látja, akkor betűt sem talál, amit importálhatna.
Több mint 100 000 különböző betűtípus érhető el. Jó részük ingyenesen
használható. A maradék az, amiért fizetni kell. Az utóbbiakról még csak beszélni
sem fogunk. Közülük sok nagyon drága. Több, mint elég ingyenes betűtípus van
ahhoz, hogy éveken keresztül csorgathasd a nyáladat – és hogy szinte minden
formai elképzelésedet, ami csak eszedbe jut, megvalósíthasd.

Azt Internetnek hála, a legtöbb ingyenes font online elérhető. Fent látható egy
kép, több mint 20, különböző ingyenes fontokat kínáló oldal logójával. Igen, ott
vannak, csak vigyed. Annyit kell csak tenned, hogy letöltöd őket. Nos, ez nem
minden, amit tenned kell – telepíteni is kell a PClinuxOS rendszeredre is – de
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erről részletesebben beszélünk egy perc múlva. De előbb le kell még azokat
töltenünk.

fájl formájában. Kibontod a fájlt a /home könyvtáradban egy alkönyvtárba, majd
nekiláthatsz telepíteni azokat a PclinuxOS rendszeredre.

Lent található a fenti kép 20 oldalának a hivatkozása. A csillagozott oldalak,
„betűöntőket” jelölnek (készítenek és árulnak betűtípusokat), de néhány jó
minőségű font ingyen is elérhető náluk.

Betűtípusaid telepítése

Open Font Library
Fonts2U
Free Fonts Download
Font Garden
HypeForType*
betterfonts
FontZone
Google Fonts
Abduzeedo Design Inspirations Friday Fresh Free Fonts*
ActionFonts
FreeFonts
Chank Fonts!
FontSpace
Creative Bloq
Font Squirrel
Simply The Best Fonts
Urbanfonts
1001 Free Fonts
FontPalace
dafont.com
A felsorolás távolról sem teljes. Szó szerint, több ezer van, ingyen felhasználható
fontokkal. Ez a 20 lap elegendő ahhoz, hogy betűtípusok iránti igényed kielégítését valahol elkezdd. Néhányra korlátozás vonatkozik, saját, célú felhasználásra
ad-ják. Kereskedelmi felhasználás esetén, meg kell venni azokat. Más betűtípusok teljesen ingyenesen használhatóak, de neked kell kiválasztanod azokat.

A PclinuxOS-felhasználóknak elég könnyű dolguk van, ami a rendszerük
betűinek telepítését és kezelését illeti. A PCC-nek van egy eszköze, ami a fontok
telepítését könnyűvé és fájdalommentessé teszi.

Először is, megtekintheted a gépedre telepített összes betűtípust. Válassz ki egy
telepített fontot a listából és láthatsz egy mintát, vagy egy előnézetet a betűről az
„Előnézet” ablakban. Megváltoztathatod az előnézeti ablakban megjelenített
szöveg méretét is, egyszerűen kiválasztva az ablak jobb oldalában megjelenő
előnézeti szöveg kívánt méretét.

Noha ezen betűknek a „licenc” engedély nélküli használatával szinte esélytelen
lebukni (végül is, valószínűleg senki sem képes végignézni, vagy megvizsgálni
minden kiadott anyagot), mégis jobb tisztán játszani és alternatív, kívánt módon
felhasználható betűket keresni. Ellenkező esetben jogi következményekkel számolhatsz, amit amúgy szeretnél elkerülni, csakúgy mint a nem várt kiadásokat.
A Google Fonts oldal is elég sajátos módon üzemel. Te bármilyen fontot
felrakhatsz a „gyűjteményedbe” és azután az egészet letöltheted tömörített ZIP
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A letöltött fontok telepítéséhez válaszd az „Importálás” gombot. Látni fogsz egy, a
fentihez hasonló, de üres párbeszédablakot. Kattints a „Hozzáadás” gombra és
menj ahhoz a könyvtárhoz, ahol kibontottad, vagy tárolod a letöltött fontokat.
Válaszd ki a telepíteni szánt betűt és kattints az OK-ra. Ha már minden betű
megvan, amit hozzá akarsz adni, akkor válaszd ki a Telepítés gombot. A PCC a
kiválasztott betűket a /usr/share/fonts könyvtárba teszi, ahol elérhetővé válik a
gép minden használója számára.
Ha azt akarod, hogy a kiválasztott betű csak az adott felhasználónak legyen
elérhető, készítened kell egy .font könyvtárat a /home könyvtáron belül (ha még
nem lenne). Ezután kézzel kell a betűket abba a könyvtárba bemásolnod.

Miközben az új betűket telepíted, érdemes lehet ellenőrizni az új betűk használati
opcióit. Alaphelyzetben az összes beállítás kijelölt. Amennyiben nem akarod,
hogy a felsorolt opciók közül valamelyiknél elérhető legyen, akkor ki kell venni a
jelölést mellőle és az „OK” gombra kattintani.
Hasonlóképp, ha bármilyen telepített fontot el akarnál távolítani a rendszerből,
válaszd ki s listából. Ezután kattints az „Eltávolítás” gombra. A kijelölt betűt
eltávolítja a rendszeredből.
Noha nagyon kevés fontkezelő eszköz van Linuxra, a PclinuxOS-ban van néhány
lehetőséged. Először is ott van a GNOME Font Manager (kép lent, a következő
oszlopban). Ugyanolyan funkciója van mint a PCC-eszközének. Lehetővé teszi
fontokat telepíteni a rendszerre, illetve azokat eltávolítani, továbbá megnézheted
a telepített betűtípusokat is. A Font Manager kilistázza az összes előtalált fontot,
közte a (/usr/share/fonts-ba telepített) rendszerét is és minden felhasználói betűt
is (az adott felhasználó /home könyvtárában a .fonts-ban telepítve).
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Oké. Szóval a Fontmatrix talán túlzás egy átlagos felhasználónak. Azonban ez az
EGYETLEN program, ami lehetővé a gépre nem telepített betűk megtekintését
anélkül, hogy egy teljes értékű betűszerkesztőt kellene használni. Beállítható
tetszés szerinti szöveget a kiválasztott betűk megjelenítésére (ahogy én is tettem
a fenti képernyőképen). A Fontmatrix a Qt könyvtárakra épülő program.
Egyes felhasználók nagy fontgyűjteménnyel rendelkeznek. Nem néhány vagy pár
százról fontról van szó. Néhány ezret értek alatta (ismerek olyan PclinuxOSfelhasználót, akinek több mint 2700 fontfájl van a gyűjteményben). Egyértelmű,
hogy szükségtelen az összes betűt a gépre telepítve tartani. A Fontmatrix
megoldás lehet, mert egész betűkollekciók kapcsolhatók be és ki, igény szerint.
Összegzés
Engem nagyon meglepett az olyan egyszerűnek tűnő dolog, mint a betűnéző
hiánya Linux alatt. Utálom bevallani, a Windows-felhasználóknak sok választási
lehetőségük van a fontnézők terén. Windowsban dupla kattintás a betűfájlon és
egy egyszerű, beépített betűnéző nyílik meg, lehetővé téve, hogy megtekintsd,
hogyan nézne ki egy betűtípus a rendszereden anélkül, hogy telepíteni kellene.

A számítógép betűinek kezelésére van még a Fontmatrix is. A „Névjegy” elég jól
összefoglalja a Fontmatrix funkcióit. Arra az esetre, ha nem lenne jól olvasható,
íme ezt mondja:
Fontmatrix
Fontkezelő Linux-hoz.
A Fontmatrix vállalkozó szellemű grafikai tervezőknek és típusbeállítóknak való,
akik százával, vagy esetleg ezrével kezelnek betűket munkájuk során – arra való,
hogy elkerüljék hosszú listák böngészését párbeszédablakban.
A Fontmatrix lapvetően három dologra használható:
* fontok be- és kikapcsolására;
* összeállításokhoz címkézésére;
* megfelelő betűk előkeresésére egyszerű, vagy összetett lekérdezések
segítségével;
* a betűválasztás finomítására a vésetek részletes összehasonlításával;
* fontokról áttekintő PDF-könyv készítésére.

Dolphin, a KDE fájlkezelője képes fontfájlok hasonlóan egyszerűen megmutatni,
egyszerű rákattintásra. Emellett, a betűnek nem kell telepítettnek lennie, ez igazi
plusz. De nem mindenki futtat KDE-t, tehát nem élvezheti a Dolphin beépített
képességének „luxusát”. Vannak felhasználók, akiket nem érdekel a KDE a
mérete és csicsája miatt. Mások nem rendelkeznek a KDE jó futtatására képes
géppel, ezért kénytelenek könnyebb asztali környezetet használni. Én Xfcehasználó vagyok és nem tudom könnyen megnézni a betűfájlokat. A MATE- és
LXDE-felhasználók hasonló cipőben járnak, csakúgy mint a GNOME és Unity
asztalok használói (ahogy olvastam). Tudomásom szerint a KDE az egyetlen
asztali környezet, ahol a felhasználók könnyen megtekinthetik a betűket.
Tehát, egyértelműen lehetséges ilyen programot készíteni. Az összes, a cikkben
általunk érintett program képes mintaszöveget megjeleníteni a kiválasztott fonttal,
noha többségük csak a telepített betűk bemutatására képes.Ami számomra nem
világos, hogy miért nem csinált eddig senki fontnézőt, ami képes bármilyen
fontfájlt, a felhasználó gépére telepítés nélkül is megjeleníteni. Biztosan jó lenne,
ha rá lehetne duplán kattintani a betűfájlra és mintán megtekinteni az adott
betűtípust. Egyelőre csak remélni tudunk ilyen programot.

Továbbiakat a fontmatrix.net-en, vagy a beépített súgóban lehet találni.
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