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Εμπειρίες με το X ETEX

Γιώργος Γεωργίου

Κάτω Λακατάµεια
Λευκωσία
Κύπρος
Η/Τ: mm11mm51gg@gmail.com

Από το καλοκαίρι του 2007 άρχισα να χρησιμοποιώ το X ETEX του Jonathan
Kew και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου.
΄Ολα ξεκίνησαν όταν ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι Σαββάτου, κάτω από τη

ζεστασιά του κλιματιστικού, ο Απόστολος Συρόπουλος έκανε τα μαγικά του εγ-
καθιστώντας στον υπολογιστή μου το X ETEX σε περιβάλλονMS-Windows. Είχε
έρθει στην Κύπρο μαζί με τον Γιώργο, το γιο του, για διακοπές κι εγώ δεν έχασα
την ευκαιρία.
Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά γιατί τοMiKTEX 2.7, μετά από κάποιες

περιπέτειες, περιέλαβε επιτυχώς και το X ETEX στη σύνθεση του.
Το X ETEX είναι μια εξέλιξη του TEX με σκοπό τη χρήση γραμματοσειρών

Unicode. Με τις γραμματοσειρές αυτές, γίνεται προσπάθεια να μπει μια τάξη στο
κόσμο των γραμματοσειρών και φαίνεται ότι η μάχη κερδίζεται.
Ο φόβος που είχα πάντα ήταν να μην αλλάξει το LATEX με τρόπο που να μην

τρέχει τα πιο παλιά αρχεία. Ευτυχώς, το μόνο που χρειάζεται να αλλάξει σε ένα
αρχείο LATEX για να τρέξει με το X ELATEX είναι μερικές γραμμές στον πρόλογο.

\documentclass[12pt,a4paper]{extarticle}

\usepackage{fontspec}

\usepackage{xgreek} % Για ελληνικό συλλαβισμό.

\setmainfont{Palatino Linotype}

\setsansfont{Arial}

\setmonofont{Courier New}

%%%%%%%%%%%%

\begin{document}

Τόσο απλό

\end{document}

Το παραγόμενο αρχείο βγαίνει σε μορφή pdf χωρίς την ενδιάμεση παραγωγή
dvi. Αν στο κείμενο εισαγόταν εικόνα eps (Encapsulated PostScript), πρέπει να
μετατραπεί σε pdf. Σε αυτή τη περίπτωση, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τα
ακόλουθα:
Σε ένα αρχείο eps ορίζεται το BoundingBox, το οποίο καθορίζει ποιο μέρος

της σελίδας θα φαίνεται, όταν ενσωματωθεί σε άλλο αρχείο. ΄Οταν μετατρέψουμε
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το eps σε pdf, αυτή η πληροφορία χάνεται με αποτέλεσμα να εμφανίζονται λευκοί
χώροι γύρω από το περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει. Για τον λόγο αυτό, πρώτα,
περνάμε το αρχείο μέσω της εφαρμογής fitps του Sebastian Rahtz το οποίο εξα-
σφαλίζει ότι το κάτω αριστερό άκρο και το πάνω δεξιό της σελίδας θα συμπίπτουν
με αυτά του BoundingBox.

c:\>fitps test1.eps test2.eps

Το fitps για περιβάλλον MS-Windows το επιμελήθηκε ο Απόστολος Συρό-
πουλος και μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση:

http://ocean1.ee.duth.gr/~apostolo/fitps.exe

Μετά από αυτή την επεξεργασία, μπορούμε να προχωρήσουμε στη μετατροπή
του eps σε pdf με την βοήθεια της εφαρμογής ps2pdf:

c:\>ps2pdf test2.eps

Η μετατροπή ενός αρχείου eps σε pdf μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους
όπως π.χ. με τη βοήθεια του Adobe Acrobat, μόνο που αυτό είναι εμπορικό
λογισμικό και πρέπει να το αγοράσετε. Πέραν τούτου, το χαρακτηρίζει και μια
αστάθεια.
Αυτοί που χρησιμοποιούν το πακέτο PStricks πρέπει να ψάξουν στον κυβερνο-

χώρο για λύσεις, αφού το πακέτο αυτό δεν υποστηρίζεται ευθέως από το X ETEX.
Μια εναλλακτική επιλογή του πακέτου PStricks είναι το πακέτο PGF, το οποίο

δουλεύει μια χαρά και είναι αρκετά φιλικό με πολλές δυνατότητες. Σας παραθέτω
ένα παράδειγμα από την συλλογή του Kjell Magne Fauske που βρίσκεται στη
διεύθυνση:

http://www.fauskes.net/pgftikzexamples/

\documentclass{article}

\usepackage{tikz}

\usepackage{verbatim}

\begin{comment}

:Title: Intersecting lines

:Tags: Axes, Basics, Coordinate systems

An example of using the intersection coordinate systems. Both

the "intersection" and "perpendicular" coordinate system are

used. The latter is a special case of the former, but has the

shorter and more convenient "-|" and "|-" syntax.

\end{comment}

\begin{document}

\begin{tikzpicture}[scale=1.5]

% Draw axes

\draw [<->,thick] (0,2) node (yaxis) [above] {$\psi$}

|- (3,0) node (xaxis) [right] {$\chi$};
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% Draw two intersecting lines

\draw (0,0) coordinate (a_1) -- (2,1.8) coordinate (a_2);

\draw (0,1.5) coordinate (b_1) -- (2.5,0) coordinate (b_2);

% Calculate the intersection of the lines a_1 -- a_2

% and b_1 -- b_2 and store the coordinate in c.

\coordinate (c) at (intersection of a_1-- a_2 and b_1-- b_2);

% Draw lines indicating intersection with y and x axis.

% Here we use the perpendicular coordinate system

\draw[dashed] (yaxis |- c) node[left] {$\psi’$}

-| (xaxis -| c) node[below] {$\chi’$};

% Draw a dot to indicate intersection point

\fill[red] (c) circle (2pt);

\end{tikzpicture}

\end{document}

′

′

Συνήθως κάθε αλλαγή συνοδεύεται με διάφορα προβλήματα. Ευτυχώς, σε αυτή
την περίπτωση δεν αντιμετώπισα σχεδόν κανένα. Η μετάβαση ήταν τόσο ομαλή
που πραγματικά έριξα μαύρη πέτρα στο TEX.
Το νέο σύστημα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Για μειονεκτήματα δεν ξέρω.
Με το X ETEX έχεις στη διάθεση σου όλες τις γραμματοσειρές Unicode, και

όπως θα ξέρετε δεν είναι λίγες. Το X ETEX χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές του
λειτουργικού συστήματος. Αν θέλεις να εγκαταστήσεις κάποια γραμματοσειρά το
μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τοποθετήσεις το αντίστοιχο αρχείο στο
φάκελο με τις υπόλοιπες γραμματοσειρές. Η αλλαγή γραμματοσειράς στο κείμενο,
γίνεται πολύ απλά και μάλιστα όσες φορές θέλετε.

\setmainfont{...}

Στα πλεονεκτήματα μπορούμε να αναφέρουμε και την δυνατότητα τοποθέτησης
εικόνας διάφορων τύπον όπως .pdf, .jpeg, .bmp, .tiff, .png και πολλών άλλων:

\XeTeXpicfile "Graph1.jpg" scaled 950 rotated 90

Για όσους προτιμούν το \includegraphics του πακέτου graphicx, το X ETEX
τούς κάνει το χατίρι. Επίσης, για τις εικόνες .pdf, υπάρχει ειδική μέριμνα για την
διατήρηση τον διανυσματικών χαρακτηριστικών τους:
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\XeTeXpdffile "Graph1.pdf" scaled 950

Και τέλος το πιο σημαντικό: Με το X ETEX μπορείς να αλλάζεις γλώσσα κει-
μένου κατά βούληση. Πληκτρολογείς στη γλώσσα που θέλεις και τα υπόλοιπα τα
αναλαμβάνει το X ETEX. Εδώ να αναφέρω ότι είναι απαραίτητος, κειμενογράφος
που υποστηρίζει Unicode.
Η προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ. Με την βοήθεια του πακέτου Unicode-Math

του Will Robertson, είναι δυνατή η χρήση γραμματοσειρών Unicode και για μα-
θηματικό κείμενο. Ο Απόστολος Συρόπουλος μερίμνησε και για αυτό. Εργάζεται
εδώ και καιρό πάνω στη γραμματοσειρά Asana. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό:

\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage{fontspec}

\usepackage{xgreek}

\usepackage{asana-math}

\usepackage[math-style=iso]{unicode-math}

\begin{document}

\setmathfont{Asana Math}

$$

\sin^2 \chi+\cos^2\chi=1

$$

\end{document}

Δεν θα μπω σε τεχνικής φύσης θέματα. Δεν είμαι ο κατάλληλος. ΄Ολοι ξέρετε
που να αποτανθείτε αν χρειαστείτε βοήθεια. Θα τελειώσω λέγοντας ότι με το
X ETEX, απαλείφονται τα όσα μειονεκτήματα του TEX έναντι των κειμενογράφων
τύπου wysiwyg και παραμένουν τα πλεονεκτήματα.
Σας προτρέπω να το δοκιμάσετε. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το μετανιώσετε.




