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1. Εισαγωγ�

Η λËση στο πρ¾àληµα τηv δηµιουργ¬αv εγγρ�φων µε τη χρ�ση του TEX και
γραµµατοσειρÞν τËπου TrueType ε¬ναι πολË σηµαντικ�. Ο λ¾γοv ε¬ναι οτι απ¾ τη
µ¬α υπ�ρχουν ουσιαστικ� χιλι�δεv γραµµατοσειρ�v σL αυτ� τη µορφ� και απ¾ την
�λλη ¾τι πολλ�v προσφ�ρονται δωρε�ν. Οι µ�χρι τÞρα λËσειv ε¬ναι ουσιαστικ� οι
εξ�v:

1. Μετατροπ� τηv γραµµατοσειρ�v σε µορφ� Type 1, π.χ., µε το πρ¾γραµµα
WWI5SIE,

2. ΑπL ευθε¬αv χρ�ση τηv γραµµατοσειρ�v µε τη βο�θεια του προγρ�µµα-
τοv WWI5WIP αλλ� και του προγρ�µµατοv WWI5SN τα οπο¬α παρ�γουν τιv
µετρικ�v τιv γραµµατοσειρ�v καθÞv και µ¬α «εικ¾να» (bitmap) σε προκα-
θορισµ�νη ευκρ¬νεια, �

3. Με την χρ�ση του προγρ�µµατοv WWI5PI το οπο¬ο µεταρ�πει την γραµµα-
τοσειρ� TrueType σε γραµµατοσειρ� ��������.

Αν και οι πρÞτεv δËο µ�θοδοι ε¬ναι πολË ελκυστικ�v, εντοËτοιv εµε¬v εδÞ κατα-
πιαν¾µαστε µε τη τρ¬τη µ�θοδο κËρια γιατι επιτρ�πει γραµµατοσειρ�v που ε¬ναι
προεγκατεστηµ�νεv σε περιà�λλον Windows95/98/NT, να µετατρ�πονται αµ�σωv.
Επειδ� φυσικ� µαv ενδιαφ�ρουν οι ελληνικ�v γραµµατοσειρ�v, παρουσι�ζουµε και
µια σειρ� απ¾ απλ� εργαλε¬α τα οπο¬α επιτρ�πουν τη χρ�ση των παραγÞµενων
γραµµατοσειρÞν µε το LATEX και την ελληνικ� επιλογ� του πακ�του babel.

Αντ¬ να περιγρ�ψουµε γενικ� τη µ�θοδο, παρουσι�ζουµε τα β�µατα που ακο-
λουθ�σαµε για την δηµιουργ¬α του πακ�του JUWLPHV, δηλαδ� εν¾v πακ�του που
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αντικαθιστ� τιv γραµµατοσειρ�v του Claudio Beccari, µε την Times New Ro-
man Greek ωv την αντ¬στοιχη κανονικ� (roman) ελληνικ� γραµµατοσειρ�, την
Arial Greek ωv την αντ¬στοιχη san serif ελληνικ� γραµµατοσειρ� και την Courier
Greek ωv την αντ¬στοιχη τËπου γραφοµηχαν�v (typewriter) ελληνικ� γραµµατο-
σειρ�.

Το προγρ�µµα WWI5PI αποτελε¬ πνευµατικ� ιδιοκτησ¬α του Oleg Motygin και
διατ¬θεται απ¾ τουv κ¾µàουv του CTAN.

2. ΠροαπαιτοËµενα και Προετοιµασ¬α

Για να µπορ�σουµε να δηµιουργ�σουµε τιv γραµµατοσειρ�v �πρεπε να �χουµε
στην δι�θεση µαv �να υπολογιστ� που χρησιµοποιοËσε Windows 95/98 και επι-
πλ�ον να �χει εγκαταστηµ�νεv τιv γραµµατοσειρ�v που αναφ�ραµε. ΠιστεËουµε
¾τι αυτ¾ στην πατρ¬δα µαv ε¬ναι η πιο απλ� απα¬τηση που µπορε¬ να �χει κανε¬v
απ¾ �να απλ¾ υπολογιστικ¾ σËστηµα. Στην συν�χεια εγκαταστ�σαµε το πρ¾-
γραµµα WWI5PI. Στην πραγµατικ¾τητα αυτ¾ που πρ�πει να γ¬νει ε¬ναι απλ� η
αποσυµπ¬εση του αρχε¬ου WWI5PI1]LS και τ¬ποτα �λλο. Το πρ¾γραµµα τρ�χει
απλ� µε το να γρ�ψουµε το ¾νοµα του σε �να παρ�θυρο DOS.

Επειδ� συν�θωv οι γραµµατοσειρ�v τËπου TrueType ακολουθοËν την κωδι-
κοπο¬ηση iso-8859-7 standard, ενÞ η ελληνικ� επιλογ� του babel την κωδικο-
πο¬ηση LGR1, θα �πρεπε να σχεδι�σουµε µια αντιστοιχ¬α µετατροπ�v την οπο¬α
ονοµ�σαµε OJU0WH[1HQF [αυτ¾ που εµε¬v ονοµ�ζουµε αντιστοιχ¬α µετατροπ�v ο
σχεδιαστ�v του προγρ�µµατοv WWI5PI το ονοµ�ζει κωδικοπο¬ηση (encoding)].

Το επ¾µενο β�µα �ταν απλ¾: η εκτ�λεση του προγρ�µµατοv. ´Οταν εκτελοËµε
το πρ¾γραµµα WWI5PI, διαλ�γουµε ωv αντιστοιχ¬α µετατροπ�v την OJU0WH[1HQF

και κατ¾πιν την γραµµατοσειρ� τηv αρεσκε¬αv µαv, την οπο¬α θ�λουµε να µε-
τατρ�ψουµε σε γραµµατοσειρ� ��������. Προσ�ξτε να διαλ�γετε π�ντα την
επιλογ� Greek script, ¾ταν θ�λετε να µετατρ�ψετε ελληνικ� γραµµατοσειρ�. Να
παρατηρ�σουµε εδÞ οτι στιv γραµµατοσειρ�v ��������που δηµιουργοËµε µε
αυτ¾ το τρ¾πο θα εµφαν¬ζονται και τα ¼ και Ù, δËο χαρακτ�ρεv που δεν εµφαν¬ζο-
νται στα γνωστ� προγρ�µµατα των Windows, καθÞv και η �νω τελε¬α. Αv δοËµε
¾µωv µερικ�v λεπτοµ�ριεv που αφοροËν τη δηµιουργ¬α των γραµµατοσειρÞν.

Για να �χουµε καλ� ποι¾τητα στη χρ�ση των γραµµατοσειρÞν χρειαζ¾µαστε
πολλ� µεγ�θη. ´Οµωv το αρχε¬ο ��������που παρ�γει το πρ¾γραµµα ε¬ναι
πολË µεγ�λο. Αν για παρ�δειγµα θ�λαµε ¾λα τα µεγ�θη που απαιτε¬ το LATEX
θα χρειαζ¾µασταν µ¾νο για τα ελληνικ� περ¬που χÞρο 10MB ! Για το λ¾γο αυτ¾
δηµιουργοËµε αρχε¬α ��������µ¾νο στα παρακ�τω µεγ�θη: 5, 8, 9, 10 και

1 Ελπ¬ζουµε σËντοµα να π�ψει να ε¬ναι τοπικ� κωδικοπο¬ηση, αφοË συµφων�σουµε για τιv
¾ποιεv αλλαγ�v � προσθ�κεv ε¬ναι απιθυµητ�v και κατ¾πιν κοινοποι�σουµε την απ¾φαση µαv
στην διεθν� κοιν¾τητα του TEX.
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17 pt. Απ¾ αυτ� µε µεγεθËνσειv µποροËµε να παρ�γουµε και τα υπ¾λοιπα µεγ�θη
που συν�θωv απαιτοËνται για απ¾ το LATEX.

´Ενα �λλο θ�µα ε¬ναι τα ον¾µατα µε τα οπο¬α θα σÞσουµε τιv γραµµατοσει-
ρ�v ��������. ΧρησιµοποιοËµε την εξ�v σËµàαση. Τα κανονικ� Times New
Roman Greek θα τα σÞσουµε σε αρχε¬α µε γενικ¾ ¾νοµα JUWP;;1PI, ¾που ;;

ε¬ναι το µ�γεθοv τηv γραµµατοσειρ�v. Τα πλ�για σε JUWPR;;1PI, τα �ντονα σε
JUWPE;;1PI και τα �ντονα πλ�για σε JUWPER;;1PI. Τα αντ¬στοιχα γενικ� ον¾-
µατα αρχε¬ων για την γραµµατοσειρ� Arial Greek ε¬ναι : JUDU;;1PI, JUDUR;;1PI,
JUDUE;;1PI και JUDUER;;1PI. ΕνÞ για την γραµµατοσειρ� Courier Greek ε¬ναι
JUFU;;1PI, JUFUR;;1PI, JUFUE;;1PI και JUFUER;;1PI. Φυσικ� κανε¬v θα πρ�πει
να δηµιουργ�σει αρκετ� αρχε¬α, για την ακρ¬àεια π�ντε µεγ�θη σε τ�σσερεv µορ-
φ�v επ¬ τρ¬α, δηλαδ� εξ�ντα (60) αρχε¬α !

Επειδ� οι γραµµατοσειρ�v µε την κωδικοπο¬ηση LGR χρησιµοποιοËν πολ-
λαπλ� στοιχε¬α για το τονισµ¾ των γραµµ�των, σχεδι�σαµε �να ειδικ¾ π¬νακα
πολλαπλÞν στοχε¬ων για χρ�ση µε τιv ν�εv γραµµατοσειρ�v. Επειδ� β�àαια ε¬ναι
επ¬πονο να προσθ�τει κανε¬v σε 60 αρχε¬α την εντολ�

LQSXW OJUOLJV1PI

πριν απ¾ το τελικ¾ HQG των παραγ¾µενων αρχε¬ων ��������, σχεδι�σαµε το
πρ¾γραµµα LQOLJV το οπο¬ο µπορε¬ να κ�νει αµ�σωv αυτ� τη δουλε¬α για �να
αρχε¬ο. Το πρ¾γραµµα ε¬ναι γραµµ�νο σε Perl, γλÞσσα ευρËτατα διαδεµοµ�νη
και δωρε�ν διαθ�σιµη για κ�θε δυνατ� υπολογιστικ� πλατφ¾ρµα (επισκεφθε¬τε
το URL KWWS=22ZZZ1FSDQ1RUJ για περισσ¾τερεv πληροφορ¬εv).

ΤÞρα πλ�ον οι γραµµατοσειρ�v ε¬ναι �τοιµεv για να χρησιµοποιηθοËν µε το
TEX. ´Οµωv για να χρησιµοποιηθοËν µε το LATEX θα πρ�πει να φτι�ξουµε αρχε¬α
ορισµοË γραµµατοσειρ�v, τον σχεδιασµ¾ των οπο¬ων περιγρ�φουµε στην επ¾µενη
εν¾τητα.

3. Τα αρχε¬α ορισµοË γραµµατοσειρ�v

´Ενα αρχε¬ο ορισµοË γραµµατοσειρ�v αποτελε¬ αναπ¾σπαστο κοµµ�τι του λε-
γοµ�νου ν�ου µηχανισµοË επιλογ�v γραµµατοσειρÞν (new font selection scheme)
� απλ� NFSS του LATEX2ε. ΣËµφωνα µε το µηχανισµ¾ κ�θε γραµµατοσειρ� αν�-
κει σε µ¬α συγκεκριµ�νη κωδικοπο¬ηση, οικογ�νεια και µορφ�. Για τον λ¾γο αυτ¾
πρ�πει π�ντα να ορ¬ζουµε την κωδικοπο¬ηση, αλλ� και στην συν�χεια την οικογ�-
νεια αλλ� και τιv δι�φορεv µορφ�v. Οι γραµµατοσειρ�v του πακ�του JUWLPHV ε¬ναι
κωδικοποιηµ�νεv σËµφωνα µε την LGR. Επειδ� οι περισσ¾τερεv ελληνικ�v γραµ-
µατοσειρ�v τËπου TrueType ε¬ναι µονοτονικ�v και επιπλ�ον οι γραµµατοσειρ�v
αυτοË του τËπου δεν περι�χουν π¬νακεv πολλαπλÞν στοιχε¬ων (ligature tables), οι
παραγÞµενεv γραµµατοσειρ�v δεν �χουν ακριàÞv την κωδικοπο¬ηση LGR, αλλ�
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µε την βο�θεια εν¾v π¬νακα πολλαπλÞν στοιχε¬ων φα¬νεται στο χρ�στη ¾τι την
�χουν.

ΣËµφωνα µε το NFSS κ�θε κωδικοπο¬ηση µπορε¬ να περι�χει τρειv το
λιγ¾τερο οικογ�νειεv: γραµµατοσειρ�v αναλογικοË µεγ�θουv µε πατοËρεv, γραµ-
µατοσειρ�v τËπου γραφοµηχαν�v και γραµµατοσειρ�v χωρ¬v πατοËρεv. Στην πε-
ρ¬πτωση µαv οι γραµµατοσειρ�v µε πατοËρεv ε¬ναι οι New Times Roman Greek,
οι γραµµατοσειρ�v τËπου γραφοµηχαν�v οι Courier Greek και οι γραµµατοσει-
ρ�v χωρ¬v πατοËρεv οι Arial Greek. Κ�θε οικογ�νεια γραµµατοσειρÞν �χει το δικ¾
τηv ξεχωριστ¾ αρχε¬ο ορισµοË γραµµατοσειρ�v. Επειδ� εµε¬v θ�λαµε το πακ�το
JUWLPHV να µπορε¬ να χρησιµοποι�ται σε συνδυασµ¾ µε το πακ�το WLPHV ανα-
γκαστ�καµε να ακολουθ�σουµε την ονοµατολογ¬α του πακ�του αυτοË. ´Ετσι τα
αρχε¬α για τιv τρειv οικογ�νειεv �χουν τα εξ�v ον¾µατα: /*5SWP1IG, /*5SFU1IG

και /*5SKY1IG. Προσ�ξτε ¾τι ενÞ το πακ�το WLPHV χρησιµοποιε¬ ωv γραµµα-
τοσειρ� χωρ¬v πατοËρεv την Helvetica, εµε¬v χρησιµοποιοËµε την Arial Greek
επειδ� απλ� ε¬ναι πιο συνηθισµ�νη η χρ�ση τηv στην πατρ¬δα µαv. Φυσικ� αυτ¾
µπορε¬ να δηµιουργ�σει κ�ποιεv παρεξηγ�σειv, αλλ� ο σκοπ¾v αγι�ζει τα µ�σα !

Οι συν�θειv µορφ�v που παρ�χει µια τυπικ� γραµµατοσειρ� τËπου TrueType
ε¬ναι οι εξ�v: ¾ρθια, πλαγιαστ�, �ντονη, �ντονη πλαγιαστ�, ¾ρθια υπογραµ-
µισµ�νη, πλ�για υπογραµµισµ�νη, �ντονη υπογραµµισµ�νη και πλ�για �ντονη
υπογραµµισµ�νη. Οι υπογραµµισµ�νεv µορφ�v χρησιµοποιοËνται αντ¬ των πλα-
γ¬ων καλλιγραφικÞν (italics). Επειδ� το LATEX παρ�χει µηχανισµ¾ υπογρ�µµισηv
λ�ξεων, δεν προσφ�ρει τ¬ποτα το ουσιαστικ¾ η χρ�ση τηv υπογεγραµµ�νηv µορ-
φ�v. ´Ετσι ουσιαστικ� �χουµε µ¾νο τ�σσερεv µορφ�v. Οι υπ¾λοιπεv µορφ�v ¾πωv
τα καπιταλ�κια (caps and small caps) και οι πλ�γιοι καλλιγραφικο¬, κ.λπ., αντι-
στοιχ¬ζονται στιv υπ�ρχουσεv γραµµατοσειρ�v, αν τυχ¾ν κ�ποιοv χρ�στηv θελ�σει
να τιv χρησιµοποι�σει.

4. Το πακ�το JUWLPHV

Ο κÞδικαv του πακ�του JUWLPHV ε¬ναι εξαιρετικ� απλ¾v ; απλ� επανορ¬ζει πια
θα ε¬ναι η προκαθορισµ�νη γραµµατοσειρ� µε πατοËρεv, ποια η τËπου γραφο-
µηχαν�v και ποια χωρ¬v πατοËρεv µ�σ} των αρχε¬ων ορισµοË γραµµατοσειρÞν.
Πρακ�τω δ¬νουµε τον κÞδικα που ουσιαστικ� περι�χει το αρχε¬ο JUWLPHV1VW\ :

?UHQHZFRPPDQG^?VIGHIDXOW`^SKY`

?UHQHZFRPPDQG^?UPGHIDXOW`^SWP`

?UHQHZFRPPDQG^?WWGHIDXOW`^SFU`

´Οπωv γ¬νεται φανερ¾ οδηγοËµε το LATEX στο να χρησιµοποιε¬ την οικογ�νεια
LGRphv ωv γραµµατοσειρ� χωρ¬v πατοËρεv, κ.λπ. Επιπλ�ον, υπ�ρχουν και αρκε-
το¬ επανορισµο¬ εντολÞν, Þστε �νετα κανε¬v να χρησιµοποιε¬ τιv δι�φορεv εντολ�v
τηv ελληνικ�v επιλογ�v του πακ�του babel χωρ¬v προàλ�µατα.
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Σχ�µα 2: Παρ�δειγµα χρ�σηv του πακ�του JUWLPHV.

Το πακ�το JUWLPHV διατ¬θεται απ¾ τουv κ¾µàουv του CTAN αλλ� και απ¾ τον
κ¾µàο του Συλλ¾γου Ελλ�νων Φ¬λων του TEX, ε¬ναι γραµµ�νο δε µε το σËστηµα
GRF, δηλαδ� το αντ¬στοιχο του λογοτεχνικοË προγραµµατισµοË για το LATEX. Για
να διαà�σετε την τεκµηρ¬ωση θα πρ�πει να τροφοδοτ�σετε το αρχε¬ο JUWLPHV1GW[

στο LATEX ενÞ αν απλ� θ�λετε να π�ρετε τα δι�φορα αρχε¬α του πακ�του, θα πρ�-
πει να τροφοδοτ�σετε το αρχε¬ο JUWLPHV1LQV ε¬τε στο LATEX ε¬τε στο plain TEX.
Οι µετρικ�v των γραµµατοσειρÞν, δηλαδ� τα αρχε¬α TFM, δεν συνοδεËουν το πα-
κ�το, ¾πωv επ¬σηv δεν περιλαµà�νονται και τα αρχε¬α z{|}~��|για λ¾γουv
που αναλËονται στο παρακ�τω URL :

KWWS=22ZZZ1PLFURVRIW1FRP2W\SRJUDSK\2IDT2IDT;1KWP

Μπορε¬τε να «κατεà�σετε» τιv παραπ�νω γραµµατοσειρ�v, καθÞv και µερικ�v
ακ¾µη, απ¾ το URL :

KWWS=22ZZZ1PLFURVRIW1FRP2W\SRJUDSK\2IRQWSDFN2GHIDXOW1KWP

Τ�λοv το πακ�το συνοδ�ευται απ¾ το πρ¾γραµµα LQOLJV αλλ� και το αρχε¬ο αντι-
στοιχ¬αv µετατροπ�v OJU0WH[1HQF. Παρακ�τω δ¬νουµε �να απ¾σπασµα κÞδικα,
το δε στοιχειοθετηµ�νο αποτ�λεσµα φα¬νεται στο σχ�µα 2 σελ¬δαv 21.
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?GRFXPHQWFODVV>D7SDSHU/45SW@^DUWLFOH`

?XVHSDFNDJH>JUHHN@^EDEHO`

?XVHSDFNDJH>LVR0;;8<0:@^LQSXWHQF`

?XVHSDFNDJH^JUWLPHV`

?EHJLQ^GRFXPHQW`
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%
� 
 	 � � �  
 � � � � � � � �

/ � � � 
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^?EIVHULHV
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%

� 
 	 � � �  
 � � � � � � � �
/ � � � 
 � � � � � � � � � 


...
?HQG^GRFXPHQW`

Προσ�ξτε ¾τι η απ¾στροφοv παρ�γεται απ¾ το σËµàολο % και ¾χι απ¾ δËο δια-
δοχικ� *.

Επειδ� αν χρησιµοποι�σουµε το πακ�το JUWLPHV σχεδ¾ν αυτοµ�τωv χρησι-
µοποιοËµε και το πακ�το WLPHV θα πρ�πει να ποËµε ¾τι οι γραµµατοσειρ�v που
παρ�χει αυτ¾ το πακ�το θα πρ�πει να µεγεθυνθοËν κατ� 1,2 φορ�v. Για να γ¬νει
αυτ¾ θα πρ�πει να αλλ�ξετε κ�ποια πρ�γµατα στα αρχεια 274SFU1IG, 274SKY1IG
και 274SWP1IG2. Συγκεκριµ�να θα πρ�πει να αλλ�ξετε κ�θε εντολ�v τηv µορφ�v

?'HFODUH)RQW6KDSH^274`^SWP`^P`^Q`^?0! SWPU:W`^`

σε

?'HFODUH)RQW6KDSH^274`^SWP`^P`^Q`^?0! V - >415@ SWPU:W`^`

ΕυελπιστοËµε η προσπ�θεια αυτ� να δÞσει την απαιτοËµενη Þθηση Þστε
πολË σËντοµα να δηµιουργηθοËν και �λλα πακ�τα που θα δ¬νουν στον �λληνα χρ�-
στη του LATEX τη δυνατ¾τητα να στοιχειοθετε¬ τα κε¬µενα του ¾χι µ¾νο µε τιv
γραµµατοσειρ�v του Claudio Beccari αλλ� και �λλεv εξ¬σου καλ�v αν ¾χι καλËτε-
ρεv.

2 Καλ¾ β�àαια ε¬ναι οι αλλαγ�v αυτ�v να �χουν τοπικ¾ χαρακτ�ρα, π.χ., να γ¬νονται µ¾νο
στο τρ�χοντα κατ�λογο εργασ¬αv και ¾χι στα αρχε¬α που βρ¬σκονται στο δ�νδρο του TEX.


