
Измина почти цяло десетилетие 
откакто за последен път се заговори 
за необходимостта от развитие на 
шрифтовата технология. Оттогава 
до днес традиционният PostScript фор-
мат заслужено заема мястото си в 
професионалните издателски среди и 
никой като че ли не може да си пред-
стави живота без него. Но това съв-
сем не е всичко, което човек с тънък 
творчески усет би си пожелал. И ето, 
че станахме свидетели на събитие – 
налице е нов технически формат за 
шрифтове, платформено независим, с 
революционни възможности за много-
езична работа и уникален типографски 
контрол.

Какво е OpenType?

OpenType е технически формат за 
шрифтове от ново поколение, създа-
ден съвместно от ADOBE SYSTEMS и MI-
CROSOFT. Новият формат е обединение 
на най-доброто от двете технологии 
TrueType и PostScript, с възможности за 
сложен типографски контрол. OpenTy-
pe е базиран на Unicode стандарта, 
който успешно зае мястото на ши-
рокоизвестния ASCII стандарт за 
представяне на знаците. С други думи, 
шрифтовете могат да съдържат раз-
ширен набор от знаци, което дава 
възможност за богата езикова под-
дръжка от една страна и алтерна-
тивни знаци за прецизна типография 
от друга.

Технически погледнато, много-
платформеният OpenType–шрифт е 
подобен на Windows TrueType формат 
с възможност за поддръжка на Post-
Script–данни на шрифта. OpenType–
шрифт с PostScript–описание на век- 

торните криви има разширение „.otf“.
OpenType–шрифтовете могат да 

работят съвместно с настоящите 
шрифтове в Type 1 и TrueType фор-
мат, без да влизат в конфликт с тях.

Предимства на OpenType

❙ Платформено независим формат! 
Един и същи файл на стиловото на-
чертание се използва както на Macin- 
tosh така и на Windows платформа 
(фиг. 1).
❙ Подобрена езикова поддръжка!
OpenType е базиран на Unicode – 
стандарт за кодиране на знаци, по-
криващ виртуално всички световни 
езици. OpenType–шрифтът е едно из-
ключително елегантно решение при 
многоезична работа, като в отделно 
стилово начертание могат да бъдат 
включени няколко кодови таблици.
❙ Възможности за сложен типографски 
контрол. 
Във всяко стилово начертание на един 
OpenType–шрифт могат да се дефини-
рат: набор от лигатури, начални и 
крайни букви, капителки, цифри към 
редовните букви, дробни числа, вари-
анти на знаците с различни графични 
форми и пр., всичко това като реално 
съществуващи графични знаци, а не 
електронно създадени модификации.
❙ „Големи“, или Pro шрифтове: 
OpenType–шрифтовете биха могли да 
съдържат до 64 хил. символа и знака, 
вместо ограничението от 256 знака 
(както е при настоящите PostScript 
Type 1 шрифтове). Така напр. с типич-
ните Type 1 шрифтове в случай, че се 
работи с няколко езика е необходимо 
да се инсталират и управляват два 
или повече шрифта в различни кодови 
таблици. OpenType значително улесня-
ва управлението на шрифтовете в 
предпечатния процес с това, че всич-

ки необходими знаци за изданието се 
съдържат в един многоплатформен 
шрифт.
❙ По-добър стандарт за компресиране: 
за представяне на векторните криви 
при OpenType–шрифтовете се използ-
ва спецификацията на ADOBE “Compact 
Font Format“ (CFF, или Type 2), при 
което размерът на отделно стилово 
начертание е само 50-200K, въпреки 
разширения набор от знаци (някои 
съдържат над 1,000 знака).

Софтуерни изисквания 
(ATM, Операционни системи, 
приложения)

Подобно на познатите формати 
шрифтове, които се поддържат на 
системно ниво, всяко приложение има 
достъп до OpenType шрифтовете, 
стига да са инсталирани както тряб-
ва, а това в общия случай зависи от 
операционната система, версията на 
ATM и пр.

Малко са приложенията, които из-
ползват шрифтовете (Type 1, OpenTy-
pe) директно, като „прескачат“ стан- 
дартни за системата функции за упра-
влението им. Тази тенденция се наблю-
дава при някои приложни програми на 

Шрифтове в OpenType
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Фиг. 1 Macintosh PostScript Type 1 Font; 

Windows PostScript Type 1 Font; OpenType Font
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Adobe – InDesign 1.х, Photoshop 5.5 и 
по-нови, ImageReady 2.0 и по-нови. В 
този случай е задължително шрифто-
вете да се инсталират в папка „fonts“ 
на самото приложение. Но, по този 
начин достъпът до тези шрифтове 
от други приложения се ограничава. На 
практика се получава, така че шрифт-
овете трябва да бъдат инсталирани 
на няколко места, тъй като обикно-
вено се налага да се работи с няколко 
приложни продукта на един компю-
тър. За да се избегне това е удачно да 
се използва АТМ, при което всички 
приложения в даден момент имат до-
стъп до шрифтовете. В този случай 
се налага да се съобразят определени 
изисквания в зависимост от използва-
ната операционна система, а именно:
❙ Windows 95, 98 или NT4: ATM 4.1 
Light или Deluxe;
❙ Windows 2000: ATM не се изисква;
❙ Mac OS 8.1 до OS 9: ATM 4.6 Light 
или Deluxe.

Съвместимост с приложните 
програми

Обща информация:

OpenType не е само теоретично 
понятие, по своя замисъл той е прак-
тическа еволюция на съществуващия 
стандарт. Фактът, че световни лиде-
ри като ADOBE и MICROSOFT обединиха 
усилията си за създаването на една но- 
ва, съвременна технология, е вече тен-
денция и основание за по-дълновидни-
те софтуерни производители да при- 
ведат програмите си съобразно нови-
те изисквания. Не може да се скрие 
отсъствието на имена като APPLE и 
QUARK например в присъединяването 
към тази тенденция, но надяваме се 
това е само въпрос на време.

До момента операционна система, 
която е с пълна OpenType–съвмести-
мост, т.е. с вградена OpenType–под-
дръжка е MS Windows 2000. В средата 
на MS Windows 2000 OpenType–шриф-
товете работят, така както позна-
тите Type 1 шрифтове. За да се из- 
ползват обаче пълните възможности, 
на OpenType–шрифта, т. нар. OpenTy-
pe функции (features) е необходимо при-
ложение с OpenType-съвместимост. 
Единственото за момента приложение 
от такова ниво е Adobe InDesign (най-
новият продукт на софтуерната ком-
пания ADOBE SYSTEMS за графичен дизайн 
и оформление ). Продуктите от MS 
Office 97/2000 пакета също са с вгра-
дена OpenType–поддръжка и работят 

абсолютно коректно с OpenType–
шрифтове, но те не поддържат 
OpenType–функциите, дефинирани в 
шрифтовете.

Adobe InDesign и OpenType

Всъщност във фокуса на насто-
ящия преглед ще бъдат две взаимно 
обуславящи се уникални явления – от 
една страна нов шрифтов формат с 
оригинални решения за прецизен типо- 
графски контрол, а от друга – нов 
приложен продукт, като графична сре- 
да за работа с целия този потенциал 
на OpenType. InDesign дава възмож-
ност да се използват OpenType–функ-
циите, дефинирани в шрифта, за 
автоматична замяна на капителки, 
лигатури, цифри към редовните букви 
и др. Така например, OpenType– функ-
цията за автоматична замяна с набо-
ра лигатури, по подразбиране е актив- 
на в InDesign. Достъпът до всеки 
един графичен знак, включен в Open-
Type–шрифта, може да се осъществи и 
ръчно от палета Insert Character (фиг. 
2), независимо нали се покрива или не 
от дефинирана OpenType–функция. 

Ще поставим акцента върху някои 
от OpenType–функциите, които са без 
аналог в продуктитe за графично 
оформление.

„Реални капителки“ (Small Caps) – 
необходимо условие е знаците капи-
телки да са включени в OpenType–
шрифта. Достъпът в InDesign се 
осъществява чрез палета Character 
(фиг. 3). Избраният текст автомати-
чно се променя от редовни букви в 
капителки (фиг. 3–1, 3–2). Забележител-
ното тук всъщност е, че се работи с 

Фиг. 2 Палета „Insert Character“ и 

допълнителна палитра на буква „Т“.

Фиг. 3–1, 2 Произволно избран текст или 

дума автоматично се променя от редовни 

букви в реално създадени капителки, които 

са интегрирани в отделните стилови на- 

чертания на OpenType–шрифта.

Фиг. 3–3 За сравнение – капителки, създа- 

дени по електронен начин.

Picture 3. Функция Small Caps от палета 

Character в InDesign.
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Фиг. 4. Избран текст или дума автоматич- 

но се променя от главни букви в реално съз- 

дадени капителки, интегрирани в отделни- 

те стилови начертания на OpenType–

шрифта.
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реално създадени капителки, както от 
латиницата така и от кирилицата, 
интегрирани в OpenType–шрифта 
(фиг. 3–3).

„Caps to Small Caps“ – OpenType 
функция за замяна на главни букви от 
избран текст в капителки, за букви 
от латиницата и кирилицата (фиг. 4). 
Тази допълнителна функция е създадена, 
тъй като функцията „Small Caps“, ко-
ято стандартно се активира от пале-
та Character в InDesign служи за замя- 
на на редовните букви в капителки и  
не действа спрямо главните букви. 
Достъпът в InDesign се осъществява 
чрез Plug-In-модула „Apply OpenType…“ 
от меню Type (фиг. 5). Като резултат, 
избраният текст или дума с главни 
букви се заменят с капителки (фиг. 4).

„Цифри към редовните букви“ (Old 
styles) – необходимо е цифрите, като 
допълнителни знаци да бъдат включе-
ни в OpenType–шрифта. Достъпът в 
InDesign се осъществява отново чрез 
палета Character, като избраните ци-
фри автоматично се променят в циф-
ри към редовните букви (фиг. 6).

„Гласни букви с ударения“ – OpenTy-
pe функция, разработена от ХЕРМЕС-
СОФТ, с уникални възможности и из- 
ключително полезно средство за про-
фесионалното оформление на български 
текст. Първото необходимо условие е 
всички букви с ударения да са включе-
ни в OpenType–шрифта. Второ – 
функцията трябва да е дефинирана в 
шрифта. Трето – да е активен модула 
„Apply OpenType…“ (фиг. 5) за осъщест-
вяване на достъпа в InDesign. Избрана-
та буква се заменя със съответната 
буква с ударение (фиг. 7).

Какво представляват „Pro“ 
шрифтовете?

Така наречените „Големи“ или Pro–
шрифтове са OpenType–шрифтове с 
разширена езикова поддръжка. За някои 
от читателите това вероятно е но- 
во понятие. За първи път формули-
ровката бе въведена от ADOBE (Pro – 
от professional, англ. – професионален). 
Ще си послужа с един примерен вари-
ант на OpenType–шрифт, за да стане 
ясно, какво се има предвид под профе-
сионален набор от знаци. В OpenType–
шрифта GaramondPro, който се пред- 
лага от ХЕРМЕССОФТ са включени: 
стандартен набор от латински знаци, 
покриващ всички западноевропейски 
езици, както и някои специални симво-
ли като цент , долар , евро €, фо-

ринт ƒ, франк ₣, лира ₤, стерлинг £, 
йена ¥, парична единица ¤, песета ₧, 
рупия  и др.; пълен набор от аксан-
тови знаци, покриващ всички централ-
но- и източно-европейски езици, както 
и балтийските и славянските езици, 
плюс турски; допълнителни знаци, в 
частност гръцки, капителки, цифри 
към редовните букви, българските 
гласни букви с ударения и пр. (фиг. 8).

Важно! След като съществуват 
„Големи“ OpenType–шрифтове логично 
е да споменем, че съществуват и 
„Малки“ – OpenType–шрифтове само с 
една кодова таблица. За тези, които 
се занимават с многоезична работа – 
такива шрифтове функционират като 
типичните PostScript шрифтове във 
Western, или Cyrillic, или Central Europe-
an кодова таблица, независимо от сис-
темата и приложението, в което се 
използват. Няма да се спираме на този 
вариант, тъй като той не илюстрира 
пълната функционалност на Open-
Type–шрифтовете.

Езикова поддръжка с OpenType

След като стана ясно, че един 
OpenType–шрифт би могъл да съдържа 
до 64 хил. знака за всяко стилово на-
чертание, ще разгледаме въпроса как на 
практика се осъществява достъпът 
до множеството знаци.

Под Windows NT 4 и Windows 2000 
Professional, достъпът до знаците в 
един „Голям“ OpenType–шрифт в пове-
чето Windows приложения се извършва 
само с едно превключване на езикова-
та клавиатура (за NT 4 е необходим 

ATM 4.1 или по-нов). В допълнение, 
програмата Charmap за NT и Windows 
2000 Professional е с пълна Unicode–съв-
местимост и показва всеки знак, коди-
ран в шрифта. Тъй като всеки знак е с 
Unicode адрес, той се визуализира в 
програмата, а достъпът се осъщест-
вява директно чрез функция copy/
paste. Програмата Charmap дава въз- 
можност да се използват OpenType–
шрифтове в Windows NT/2000 среда и 
с Unicode базирани приложения (Micro-
soft Word 97/2000), в които не се под-
държат OpenType–функциите за авто- 
матична замяна.

MS Windows 95/98 не е с пълна Uni-

Фиг. 6 Избраните цифри се заменят с цифри 

към редовните букви, включени във всяко 

стилово начертание на OpenType–шрифта.

формата

формата
Фиг. 7 Избраната буква се заменя със съот- 

ветната буква с ударение.
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Фиг. 5 Някои от функцииите за автоматич- 

на замяна, дефинирани в OpenType–шрифта 

се прилагат от меню Type на InDesign.



code поддръжка и в Charmap програма- 
та се визуализират само първите 256 
знака в OpenType–шрифта. Под Win-
dows 95/98 в OpenType-Не-съвместимо 
приложение, OpenType Pro шрифтът 
ще функционира като нормален Type 1 
шрифт. Под Windows 95/98 превключ-
ването на езиковата клавиатура води 
до превключване на съответния 
езиков диапазон (кодова таблица) в 
„Големите“ TrueType–шрифтове, но 
функцията не се поддържа от ATM 4.1 
за OpenType (.otf) шрифтове.

При Mac OS 8 и 9, поддръжката на 
„.otf“ шрифтове чрез ATM 4.6 е на 
същото ниво както при Windows 95/ 
98. Под Mac OS 8 и 9 в OpenType-Не-
съвместимо приложение, OpenType Pro 
шрифтът ще функционира като нор-
мален Type 1 шрифт в една кодова та-
блица.

Unicode и езикова поддръжка 
при Adobe InDesign

Езиковата поддръжка при Adobe 
InDesign е независима от операцион-
ната система. InDesign не изисква 
ATM за работа с всички формати 
шрифтове, вкл. и OpenType. Ще раз-
гледаме два основни случая – импор-
тиране на текст и клавиатурен набор 
в InDesign.

Импортиране/въвеждане 
на Unicode текст: 
Поддържа се и от двете версии 

(Windows и Mac) на InDesign, вкл. и 
Windows Word файлове, съдържащи 
Unicode, т.е. текст на различни езици. 
По този начин става възможно да се 
въвеждат файлове с (примерно) румън-
ски, руски и гръцки текстове в InDe-
sign (редактирането и клавиатурния 
набор на тези езици има по-специфич-
ни особености). Функцията Insert 
Character в InDesign дава възможност 
за достъп до всеки знак в шрифта, 
аналогично на програмата Charmap 
във Windows.

Клавиатурен набор:
❙ Под Windows NT 4 и Windows 2000 
Professional, InDesign поддържа клавиа-
турен набор до всички знаци в един 
„Голям“ OpenType–шрифт. За целта е 
необходимо да бъде активиран съот-
ветният клавиатурен драйвер.
❙ Под Windows 95/98 в InDesign клави-
атурен набор с „Голям“ OpenType–
шрифт е възможен, като изключител- 
но важно изискване в случая е шриф-
тът да бъде инсталиран в па ка 
„Fonts“ на InDesign >>
://... /Adobe/InDesign/Fonts. 
Необходимо е да бъде активиран 
съответният клавиатурен драйвер.

❙ Под Mac OS 8 и 9 в InDesign клавиа-
турният набор е ограничен само до 
първите 256 знака в един „Голям“ 
OpenType–шрифт. Клавиатурен набор 
на всички езици, поддържани от сис-
темата, е възможен само с OpenType–
шрифтове в една кодова таблица. 
Двете необходими условия са: шрифт 
в съответната кодова таблица – 
Cyrillic, Western/US, Central European, 
Turkish и т.н. и съответният езиков 
скрипт. 

Всичко написано до тук е резул-
тат от практически тестове. В про-
дължение на близо една година в 
ХЕРМЕССОФТ проучваме какво в Open- 
Type технологията действа и какво – 
не. Открихме, че OpenType–форматът 
е повече от успешен – едно изключи-
телно мощно и пълноценно средство, 
независимо от мнението на скептици-
те, за прилагане на законите в типо-
графията – да не говорим за такива, 
които са задължителни.

За контакти:
ХЕРМЕССОФТ

Тел.
www.hermessoft.com

Фиг. 8 Пълен набор от знаци в OpenType–

шрифта HERMESSOFT GaramondPro.

*Знаците в червен цвят са реални капителки 

(не скалирани) за латиница и кирилица и циф- 

ри към редовните букви, които са достъпни 

само в ОреnТуре шрифта.

*Знаците с растер са гласните с ударения, 

които са включени само в кодова таблица 

Вulgаrаn и не се съдържат в Суrilliс соdе раgе.
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