Katalog fontů – písmo Cambria
Připojení písma
Př ı́kazy \fontspec nebo \setmainfont a ná zev Cambria

Řezy
Toto pı́smo je k dispozici v tě chto ř ezech:
obyč ejný ř ez – Pak jsem naš la slibnou strá nku – Upı́ři 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.
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Speciální znaky
• Azbuka – хорοшии коричневыи пё с.
• Matematické znaky – ∏, ∑, −, ∙, √, ∞, ∫, ≈, ≠, ≤, ≥, ∆, ∂, ⅛ ,⅜ ,⅝ ,⅞ , ‰, ‹, ›.
• Reč tina – α, β, π, ω, λ, Ω, Λ, Δ, ε, δ.
• Sipky – ←, ↑, →, ↓, ↔, ↖, ↕, ↗, ↙.

Další informace o písmu Cambria
• Charakteristika
Cambria je elegantnı́ patkové pı́smo. Typický m rysem pı́sma jsou robusnı́ proporce a velké rozestupy.
Vertiká lnı́ linky a patky jsou pomě rně silné , zatı́mco horizontá lnı́ linky jsou slabé a majı́ spı́š zdů raznit
styl zakonč enı́ než vyniknout samy o sobě . Tento princip je nejlé pe patrný v kurzı́vě . Oproti starš ı́m
fontů m společ nosti Microsoft je Cambria uzpů sobena k tvorbě delš ı́ch textů dı́ky kvalitně jš ı́ diakritice
a kerningu (vzdá lenost jednotlivý ch pı́smen).
• Tvorba pı́sma
Pı́smo Cambria navrhli v roce 2004 holandš tı́ typografové Jelle Bosma, Steve Matteson a Robin Nicholas
pro společ nost Microsoft. Pod ná zvem Cambria bychom také mohli najı́t zcela odliš né pı́smo, které
vytvoř il v roce 1989 designé r Ian Koshnick pro svů j software společ nosti Cambria Publishing.
• Varianty pı́sma a dostupnost
Cambria je souč ástı́ sady pı́sem, která je dostupná u Windows Vista, Windows 7, Microsoft Of ice 2007,
Microsoft Of ice 2008 pro Mac a Microsoft Of ice 2011 pro Mac. Font Cambria byl speciá lně navrž en pro
on-screen reading, což znamená , ž e je urč en př edevš ı́m pro č tenı́ textu na poč ı́tač i. Cambria Math je varianta urč ena pro matematické a vě decké texty, jako ná hrada za Times New Roman. Slouž ı́ k prezentaci
společ nosti MathML v Microsoft Of ice 2007 a nově jš ı́ch. Typogra ické systé my, jako XƎTEX a LuaTEX,
mohou př ı́mo využ ıv́ at Cambria Math jako alternativu k tradič nı́m matematický m fontů m. Cambria
Math a Cambria (zá kladnı́) jsou baleny společ ně jako TrueType Collection (TTC). Cambria je k dispozici pro použ itı́ v Google Drive pro webové aplikace.
• Oceně nı́
Pı́smo nezı́skalo ž ádná oceně nı́.
• Zdroj informacı́:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambria_(typeface)
• Uká zka pı́sma Cambria
„Vš ak se brzy uvidı́me“, nedala se odradit. „Mů ž eš př ijet domů , kdy budeš chtı́t – já se vrá tı́m, kdykoliv
mě budeš potř ebovat.“ Ale vidě la jsem jı́ na oč ı́ch, ž e dodrž et ten slib by pro ni znamenalo př iné st obě ť.
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„Nedě lej si o mě starosti,“ př esvě dč ovala jsem ji. „Bude to skvě lé . Má m tě rá da, mami.“ Na chvilku mě
pevně objala, pak jsem nastoupila do letadla a bylo to. „Prostě tě odtá hnu zpá tky,“ pohrozil, protož e
uhodl mů j plá n. Snaž ila jsem se udrž et to má lo dů stojnosti, co jsem mohla, zatı́mco jsem nastupovala
k ně mu do auta. Nebyla jsem moc ú spě šná – vypadala jsem jako poloutopené kotě a boty mi vrzaly.
„Tohle naprosto nenı́ nutné ,“ ř ekla jsem upjatě . Neodpově dě l. Pohrá l si s kontrolkami, zapnul topenı́
a ztlumil hudbu. Když vyjı́ždě l z parkoviš tě , byla jsem odhodlaná potrestat ho mlč enı́m – sedě la jsem
s pusou naš pulenou – ale pak jsem poznala, co to hraje za hudbu, a moje zvě davost byla silně jš ı́ než moje
ú mysly. „Mě sı́čnı́ svit?“ zeptala jsem se př ekvapeně . „Ty zná š Debussyho?“ opá č il stejně př ekvapeně .
„Moc ne,“ př iznala jsem. „Má ma hraje doma spoustu klasické hudby – zná m jenom svoje oblı́bené .“
„Taky je to jedna z mý ch oblı́bený ch.“ Zı́ral ven do deš tě , ponoř ený do myš lenek.
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