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Windows Vista or un asir Nova tiparo en Vindozo
fonto
Vista
(La ajnua [t.e. aina] lingvo)

(Esperanto)

Windows Vista orta asir fonto a=kar ruwe ne.
Etoko ta MacOS X orta asir fonto 'HiraginoPro-fonto' a=kar wa ne fonto ani aynuitak
katakana a=nuye easkay sekor ku=hawean.

En Vindozo Vista oni faras novan tiparon.
Iam en MakoOS X oni faris la novan tiparon
'Hiragino-Pro-fonto', tiel oni povas skribi la
literon 'katakana' de la ajnua lingvo laŭ mia
skribodo.
Ekde la 30-a de januaro 2007 Vindozo Vista nove
estis vendita.
En tio troviĝas la nova tiparo 'Meiryo'.
Kaj la antaŭa tiparo 'MS-font' fariĝas nova.

2007 pa 1 cup 30 to wano asinno Windows Vista
a=eyyok ruwe ne.
Oro ta asir fonto 'Meiryo' an ruwe ne.
Ora, teeta an "MS-fonto" ka asinno a=kar ruwe
ne.
Ne fonto or un katakana ani aynuitak a=nuye Oni povas skribi la literon katakana de la ajnua
easkay.
lingvo per la tiparo.
Ne fonto Windows XP ka ta ka a=eywanke p ne. Oni ankaŭ povas uzi la tiparon en Vindozo XP.
Oro ta ne fonto an URL an ruwe ne.
Kaj troviĝas URL, kie oni metas la tiparon.
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/jp_font/jisO4/default.mspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f7d758d2-46ff-4c55-92f269ae834ac928&DisplayLang=ja
Oro wano a=uyna wa a=eywanke ro!
"Hidemaru-editta" neya "Ititarô" ka ta
aynuitak-Rômazi katakana ne sinep ranke
a=ekar kuni, sine program a=kar wa an ruwe ne.
Ora, "EmEditor" ka ta a=nuye Roomazi-bun
opitta katakana-bun ne a=ekar program ka an
ruwe ne.

Elŝutu ĝin de tie kaj uzi ĝin.
En 'Hidemaru-editta' kaj 'Iĉitarô' troviĝas
programo, kiu transformas la latinan literon de la
ajnua lingvo en la litero katakana unuliterope.
Kaj en 'EmEditor' troviĝas programo, kiu
transformas la latinan literon de la ajnua lingvo
en la litero katakana bloke.

Katakana-bun opitta Roomazi-bun ne a=ekar Ankaŭ troviĝas programo, kiu transformas la
program ka an.
literon katakana en la latina litero bloke.
Oro tane program oka URL an ruwe ne.
Troviĝas retejo, kie oni metas la programon.
http://aynuitak.at-ninja.jp/
http://hp.vector.co.jp/authors/VA038316/
Oro wano "Unikoodo 3.2 zyunkyo"sekor a=ye p
a=uyna wa a=eywanke ro!

De tie elŝutu aĵon konforman al Unikodo 3.2 kaj
uzi ĝin.

Aĉetu nian la ajnuan gazeton "Ainutimes", ni petas.
Abonkotizo: 1500 enoj 4 numere (nur ajnua versio),
2300 enoj 4 numere (ajnua kaj japana versio)
Varbu la ajnu-lingvajn kontribuojn de legantoj, ni petas.
La temo, la formo, la paĝoj estas libera, kaj ni povas helpi viajn komponaĵojn.
(Kontakto) Poŝtkodo: 047-0033,
Adreso: HAMADA Takaŝi
1-32-136, Tomioka, Otaru-ŝi, Hokkajdo,
e-poŝto:
(japane),
TTT-ejo: https://otarunay.at-ninja.jp/taimuzu.html (japane)
Se vi kontaktu Esperante, jene.
e-poŝto:

(Hokkajda Esperanto-Ligo)

rim.) La eldonrajto de AinuTimes apartenas al Ajnu-lingva PEN-Klubo.
rim.) 1. Ruĝa litero estas ajnu-lingva.
2. Ruĝa kaj kursiva litero estas la pruntovorto originanta el la japana lingvo.
3. La pruntovorto estas skribita laŭ la maniero "99-siki roomaĵi (japane)" de japana latina litero.
4. Verda litero estas Esperanta.

