Katalog fontů – písmo Consolas
Připojení písma
Příkazy \fontspec nebo \setmainfont a název Consolas

Řezy
Toto písmo je k dispozici v těchto řezech:
obyčejný řez – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
tučný řez – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
kurzíva – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
skloněné – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
kapitálky – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.

Speciální znaky
• Azbuka – хорόший коричневый пёс.
• Matematické znaky – ∏, ∑, −, ·, √, ∞, ∫, ≈, ≠, ≤, ≥, ∆, ∂, 1⁄8 ,3⁄8 ,5⁄8 ,7⁄8 ,
‰, ‹, ›.
• Řečtina – α, β, π, ω, λ, Ω, Λ, Δ, ε, δ.
• Šipky – �, �, �, �, �, �, �, �, �.

Další informace o písmu Consolas
• Charakteristika
Jedná se o monospace (neproporcionální) font, který je ale optimalizován pro
zobrazení na počítačových monitorech a LCD monitorech. Consolas font byl typografy Microsoftu navržen pro použití se zapnutým ClearType. Bez vyhlazování
je totiž, podobně jako další fonty C-série, nepoužitelný. Větší světlost znaků
znamená lepší čitelnost při menší jmenovité velikosti písma a „problémové“ znaky
jsou od sebe jasně odlišeny (proškrtnutá nula a podobně). Ve verzi 5.22 (Windows
7) najdeme thajské, řecké znaky, možnost kombinace diakritiky a symbolů, šipky,
geometrické tvary a arabské znaky.
• Použité zdroje
http://www.aspnet.cz/articles/121-consolas-idealni-font-pro-zdrojove-kody,
http://en.wikipedia.org/wiki/Consolas
• Tvorba písma
Vývojáři pracují s velkým množstvím textu poněkud specifické povahy, který
vyžaduje specifický přístup a také specifické písmo ke zobrazení. V převážné
většině případů se užívá fontu neproporcionálního, tedy takového, v němž mají
různé znaky vždy pevnou šířku. Obvykle se k tomuto účelu užívá písma Courier
New, písma vycházejícího z tradice psacího stroje (původně byl navržen v roce
1955 pro psací stroje IBM). Tento font ovšem umožňuje snadnou záměnu znaků,
písmene O za nulu, malého L za jedničku a podobně. Takové překlepy mohou být pro
programátory velice nepříjemné. Kromě toho, tenké tahy a výrazné patky tohoto
písma způsobují, že je při rozlišení počítačových monitorů obtížně čitelné v
malé velikosti.
• Varianty písma a dostupnost
Písmo bylo vytvořeno firmou Microsoft a je obsažené ve Windows Vista, Windows
7, Microsoft Office 2007 a Microsoft Visual Studio 2010. Je možné toto písmo
stáhnout na stránkách Microsoftu. Písmo obsahuje řezy italic, bold a bold italic.
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• Ocenění
Písmo nezískalo žádná ocenění.
• Ukázka
„Však se brzy uvidíme“, nedala se odradit. „Můžeš přijet domů, kdy budeš chtít
– já se vrátím, kdykoliv mě budeš potřebovat.“ Ale viděla jsem jí na očích, že
dodržet ten slib by pro ni znamenalo přinést oběť. „Nedělej si o mě starosti,“
přesvědčovala jsem ji. „Bude to skvělé. Mám tě ráda, mami.“ Na chvilku mě pevně
objala, pak jsem nastoupila do letadla a bylo to. „Prostě tě odtáhnu zpátky,“
pohrozil, protože uhodl můj plán. Snažila jsem se udržet to málo důstojnosti,
co jsem mohla, zatímco jsem nastupovala k němu do auta. Nebyla jsem moc úspěšná
– vypadala jsem jako poloutopené kotě a boty mi vrzaly. „Tohle naprosto není
nutné,“ řekla jsem upjatě. Neodpověděl. Pohrál si s kontrolkami, zapnul topení
a ztlumil hudbu. Když vyjížděl z parkoviště, byla jsem odhodlaná potrestat
ho mlčením – seděla jsem s pusou našpulenou – ale pak jsem poznala, co to
hraje za hudbu, a moje zvědavost byla silnější než moje úmysly. „Měsíční svit?“
zeptala jsem se překvapeně. „Ty znáš Debussyho?“ opáčil stejně překvapeně. „Moc
ne,“ přiznala jsem. „Máma hraje doma spoustu klasické hudby – znám jenom svoje
oblíbené.“ „Taky je to jedna z mých oblíbených.“ Zíral ven do deště, ponořený
do myšlenek.
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