
Alfabet labiryntowyZapraszam do zapoznania si� z alfabetem labiryntowym. Sposobem zapisywania znaków i liter ªa-i«skih i polskih. Sposób zapisu jest miªy dla oka i pozwala pisa¢ do±¢ ªadne monogramy, imiona zydªu»sze sentenje.Same litery mo»na ukªada¢ z kloków, z kostki brukowej, wygrawerowa¢ lub te» u»ywa¢ jako motywóww druku. Sam system zapisu jest niewra»liwy na grubo±¢ linii, ani na dodatkowe znaki zy nierówn¡kresk�. Mo»na ukªada¢ go z kóªek, kwadratów jak i pisa¢ zwykªymi liniami. Musimy zna¢ kierunek góradóª. Kropki nie maj¡ znazenia i s¡ tylko elementem dekorayjnym. Dªugo±i linii jak i jej grubo±¢ te»nie maj¡ znazenia. Wiele sentenji mo»na zapisa¢ na wiele ró»nyh sposobów.Litery odzytujemy od lewej do prawej i z góry na dóª. Kierunek 'na dóª' jest wa»niejszy ni» 'prawo �lewo'.Istnieje mo»liwo±¢ zapisania nim wszystkih znaków polskih, yfr, spaji itp. Dodatkowo mo»na pisa¢nim wi�kszo±¢ znaków uniodu (15 bitów).Najlepiej b�dzie przyjrze¢ si� przykªadom. Oto kompletny alfabet:a ¡ b  ¢ d e �f g h i j k l ªm n « o ó p r s± t u w y z » ¹Jak wida¢ niektóre litery: f h i k n ± y » maja alternatywne sposoby zapisu.Dodatkowo s¡ jeszze znaki:znak plus znak kreski poziomej znak kreski pionowej znak spajiPrzykªady: napis 'Ojze nasz' napis 'zwartek'imi� 'Joanna' napis 'Natenzas Wojski'napis 'Moja droga' imi� 'Marek'Dodatkowe informaje:Linia pozioma oznaza du»¡ liter�. Dwie linie poziome, du»a litera w aªym wyrazie (do spaji lub doko«a zapisu). Linia pionowa i znak oznaza yfry i znaki dodatkowe. Dwie linie pionowe oznaza, »eznaki i yfry stosuje si� do zasu pojawienia si� znaku spaji lub ko«a zapisu. Litery zapisu yfr toodpowiednio 'abªprwm«¹ó' dla '1234567890' oraz 'jlkftnysuoe¡gd' dla ' . , ; : ytat − + gwiazdka ! ? () < > /' . Przykªad zapisu yfr 123: ( ) i drugi sposób: ( )Znak kreski oraz  i e oznazaj¡ odpowiednio nawiasy ( oraz ) . W zwi¡zku z tym, »e z�sto u»ywasi� liter, które nie wyst�puj¡ w j�zyku polskim dodane zostaªy te» alternatywne sposoby zapisu liter:q v x znak �Mo»na zatem te litery zapisa¢ na dwa sposoby. Tak jak tu lub poprzez uniode.Znak plus ( ) oznaza rozpoz�ie zapisu uniode. Znak plus i znak pionowej kreski ( ) konie danyhuniode. Znak plus i znak spaji ( ) oznaza, »e hemy zapisa¢ tylko jeden znak. (w nazwisku lub jaka±nazwa). Zapisujemy zawsze tylko trzy znaki (pi�tna±ie bitów) na jeden znak uniode. W ten sposóbmo»na zapisa¢ dowolne znaki, nawet azjatykie. U»ywamy kolejnyh 32 liter jako yfr w zapisie uniode.Lizba kombinaja to 32768.Aby zapisa¢ znak uniode 0x005B '[' trzeba zamieni¢ jego numer na kod 32 bitowy (tyle mamy liter).Nasz znak to '02r', a zatem r jest 27 yfr¡ alfabetu o odpowiada literze w. Mamy zatem a=0 b=2 w=r.Zapis plus, spaja 'abw' to nasz '['. Tak post�pujemy z innymi znakami uniode.Alfabet niniejszy mo»e by¢ u»ywany nieodpªatnie, równie» do elów komeryjnyh.© Copyright by: Jaek Szewzyk (A.D. 2008-2012) wersja 1.06


