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SĹmoc

PerÐlhyh

PerigrĹfoume thn egkatĹstash TrueType grammatoseirÿn sto TEX
& LATEX me th boăjeia tou progrĹmmatoc ttf2pk.

Σε προηγούµενο άρθρο στο EÔtupon (δεc [1]) αναφερόµενοι στην εγκατάστα-
ση TrueType γραµµατοσειρών αναφέραµε ότι µιά τέτοια εγκατάσταση καlό θα
ήταν να περάσει µέσα από µετατροπή τηc γραµµατοσειράc σε Type1 µορφή και
να εγκατασταθεί ωc τέτοια. Ο κύριοc lόγοc είναι ότι µόνο αν είναι σε PostScript
µορφή µπορεί να ενσωµατωθεί στο τεlικό ps αρχείο ωc scalable (και όχι bitmap).

Παρόlα αυτά υπάρχουν lόγοι για τουc οποίουc κάποιοc θα ήθεlε να εγκα-
ταστήσει µια TrueType γραµµατοσειρά. Ο κυριότεροc (για γlώσσεc όπωc η
Εllηνική) είναι το γεγονόc ότι υπάρχουν ποllέc διαθέσιµεc TrueType γραµ-
µατοσειρέc και αυτέc που για παράδειγµα συνοδεύουν το lειτουργικό σύστηµα
Microsoft-Windows µπορούν να εγκατασταθούν ποlύ εύκοlα. Για άllεc γlώσ-
σεc υπάρχουν ποlύ σοβαρότεροι lόγοι. Για παράδειγµα για γlώσσεc µε ποllούc
χαρακτήρεc όπωc τα Κινέζικα οι γραµµατοσειρέc TrueType δίνουν µία καlή
lύση στιc δυσκοlίεc που παρουσιάζονται µε τιc Type1 γραµµατοσειρέc, εξαιτίαc
του ότι οι τεlευταίεc παρουσιάζουν συχνά σοβαρά προβlήµατα όταν περιέχουν
περισσότερουc από 256 χαρακτήρεc.

Βέβαια θα πρέπει να προειδοποιήσουµε τουc αναγνώστεc και αναγνώστριεc
ότι οι εν lόγω γραµµατοσειρέc απέχουν ποlύ απο το να είναι πlήρειc. Για πα-
ράδειγµα καµία τουc δεν έχει πεζοκεφαlαία ούτε για τα Αγγlικά ούτε για τα
Εllηνικά ούτε έχουν ένα ικανό σύνοlο συνδέσµων. Συνήθωc lείπουν οι σύν-
δεσµοι ff, ffi, ffl και ποlύ συχνά και οι fi και fl. Ακόµα σοβαρότερο πρόβlηµα
είναι ότι συχνά δεν υπάρχει συµβατή rèousa γραµµατοσειρά (ρέουσα=italic) και
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αναγκαστικά χρησιµοποιούµε την όρθια µε κlίση (κεκlιµένη). Επίσηc η ποιότητα
στιc TrueType γραµµατοσειρέc είναι κατώτερη των Type1 όχι lόγω σχεδίου
αllά για καθαρά µαθηµατικό lόγο.

1. ProetoimasÐa

Κατ� αρχάc χρειαζόµαστε µία γραµµατοσειρά TrueType. Εδώ θα χρησιµο-
ποιήσουµε για παράδειγµα την Garamond των Microsoft-Windows. Το αρχείο
τηc όρθιαc lέγεται Gara.ttf. Χρειαζόµαστε µία εγκατάσταση που να υποστη-
ρίζει TrueType γραµµατοσειρέc µέσω του προγράµµατοc ttf2pk. Σε Unix πε-
ριβάllον χρειαζόµαστε µια πρόσφατη εγκατάσταση του teTEX (πχ TEXLive 5
ή νεώτερο). Σε περιβάllον MS-Windows αρκεί µιά εγκατάσταση του MikTEX
έκδοσηc 1.2 ή νεώτερηc.

Για να δουlέψουν τα Εllηνικά χρειαζόµαστε και ένα αρχείο κωδικοποίησηc
για τη γlώσσα µαc. ΄Ενα τέτοιο αρχείο µπορούµε να πάρουµε από τη διανοµή
τηc γραµµατοσειράc {Κέρκηc} του Τµήµατοc Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου από τη διεύθυνση

http://iris.math.aegean.gr/software/kerkis

Συγκακριµένα χρειαζόµαστε το αρχείο gkerkis.enc που διανέµεται µε την πα-
ραπάνω γραµµατοσειρά. Για τιc περισσότερεc γραµµατοσειρέc των Microsoft-
Windows το αρχείο αυτό είναι έτοιµο για χρήση αllά υπάρχουν εξαιρέσειc όπωc
στην περίπτωση τηc Garamond, όπου ο κατασκευαστήc τηc εν lόγω γραµµατο-
σειράc έχει ονοµάσει pi1 το εllηνικό π αντί για pi. ΄Ετσι πρέπει να αντιγράψουµε
το gkerkis.enc σε ggaramond.enc να το ανοίξουµε µε ένα επεξεργαστή κειµέ-
νου και να αllάξουµε τη δήlωση /pi σε /pi1 καθώc και το εσωτερικό όνοµα
του αρχείου από /gkerkis σε /ggaramond.

Τώρα είµαστε έτοιµοι για τη δηµιουργία των αρχείων υποστήριξηc.

2. DhmiourgÐa metrikÿn kai en dunĹmei grammatoseirÿn

Εκτεlούµε τιc εντοlή

ttf2tfm Gara -N -q -T ggaramond -v ggara8a ggara8r

Η εντοlή αυτή θα παράγει κάποια µυνήµατα lάθουc (αβlαβή όµωc) και µια
γραµµή (η τεlευταία) την οποία την προσθέτουµε στο αρχείο ttfonts.map τηc
εγκατάστασήc µαc. Για την παραπάνω εντοlή αυτή η γραµµή είναι
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ggara8r Gara Encoding=ggaramond.enc PS=Only

Στη συνέχεια εκτεlούµε την

vptovf ggara8a

Τώρα η γραµµατοσειρά µαc είναι έτοιµη για χρήση στο TEX. Μπορούµε για
παράδειγµα να τρέξουµε tex testfont πάνω στο αρχείο ggara8a για να δούµε
τον πίνακα τηc γραµµατοσειράc.

Για να χρησιµοποιηθεί η γραµµατοσειρά στο LATEX2ε θα πρέπει να φτιάξουµε
τα αρχεία ορισµού γραµµατοσειράc όπωc περιγράφονται στο [1] ή [2].

2.1. EgkatĹstash twn arqeÐwn sto sÔsthma

Αφού φτιαχτούν τα αρχεία ορισµού γραµµατοσειράc και το σχετικό {style file}
µετακινούµε τα tfm αρχεία σε κάποιον υποκατάlογο του καταlόγου fonts/tfm/
του texmf δέντρου τηc εγκατάστασηc. Οµοίωc τα vf αρχεία πάνε σε υποκατά-
lογο του fonts/vf/ και τα ttf αρχεία σε υποκατάlογο του fonts/truetype/.
Τα αρχεία ορισµού γραµµατοσειράc και το {style file} πάνε συνήθωc σε υποκα-
τάlογο του tex/latex/. Τέlοc τρέχουµε texhash σε Unix ή ανανεώνουµε την
βάση αρχείων του MikTEX από τα µενού του.

3. Upostărixh tou latinikoÔ alfabătou

Η δηµιουργία των απαραίτητων αρχείων για τουc lατινικούc χαρακτήρεc
γίνεται µε ανάlογο τρόπο. Η διαφορέc είναι στην επιlογή του αρχείου κωδι-
κοποίησηc και στο ότι δεν χρειάζεται η παράµετροc -N στην εκτέlεση του προ-
γράµµατοc ttf2tfm. Συγκεκριµένα εκτεlούµε τιc

ttf2tfm Gara -q -T 8r -v gara8a gara8r

vptovf gara8a

για την OT1 κωδικοποίηση (το αρχείο 8r.enc υπάρχει σε όlεc τιc σύγχρονεc
εγκαταστάσειc) και

ttf2tfm Gara -q -T T1-WGL4 -v ecgara8a ecgara8r

vptovf ecgara8a

για την T1 κωδικοποίηση (το αρχείο T1-WGL4.enc υπάρχει σε όlεc τιc σύγ-
χρονεc εγκαταστάσειc).



4 Antÿnhc TsolomÔthc

4. DhmiourgÐa yeudo-pezokefalaÐwn

΄Οπωc είπαµε παραπάνω αυτέc οι γραµµατοσειρέc δεν συνοδεύονται από πε-
ζοκεφαlαία. Μπορούµε όµωc να παράγουµε εν δυνάµει γραµµατοσειρέc που αντί
για πραγµατικά πεζοκεφαlαία να δίνουν τα κεφαlαία τηc γραµµατοσειράc µε µία
σµίκρυνση, για παράδειγµα, 80%. Αυτό γίνεται εύκοlα µε το lατινικό αlφάβητο
χρησιµοποιόνταc τιc παραπάνω εντοlέc, αllάζονταc την παράµετρο -v σε -V.
΄Ετσι εκτεlούµε τιc εντοlέc

ttf2tfm Gara -q -T 8r -V garac8a garac8r

vptovf garac8a

για την OT1 κωδικοποίηση και

ttf2tfm Gara -q -T T1-WGL4 -V ecgarac8a ecgarac8r

vptovf ecgarac8a

για την T1 κωδικοποίηση. Οι εν δυνάµει γραµµατοσειρέc των πεζοκεφαlαίων
είναι τώρα τα garac8a και ecgarac8a. Bèbaia den ja prèpei na xeqĹsoume na
prosjèsoume tic aparaÐthtec kataqwrăseic sto arqeÐo ttfonts.map οι οποίεc
είναι οι τεlευταίεc γραµµέc στα µυνήµατα που παράγουν οι παραπάνω ttf2tfm

εντοlέc.

Για τα εllηνικά όµωc τα πράγµατα είναι lίγο δυσκοlότερα. Το πιο πιθανό
είναι ότι κάποιοι χαρακτήρεc δεν θα δουlεύουν σωστά. Ετοιµάζονταc τα αρχεία
για την Garamond είχαµε προβlήµατα µε τουc πεζοκεφαlαιουc χαρακτήρεc d και
u. Αρχικά εκτεlούµε την εντοlή

ttf2tfm Gara -N -q -T gkerkis -V ggarac8a ggarac8r

και προσθέτουµε την απαραίτητη καταχώρηση στο αρχείο ttfonts.map. Στη
συνέχεια prin εκτεlέσουµε την εντοlή

vptovf ggarac8a

πρέπει να κάνουµε αllαγέc στο αρχείο ggarac8a.vpl. Ανοίγουµε το αρχείο
αυτό σε έναν επεξεργαστή κειµένου και εντοπίζουµε τιc γραµµέc

(CHARACTER C d

(CHARWD R 491.2)

(CHARHT R 541.6)
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(MAP

(SELECTFONT D 1)

(SETCHAR O 37777777777)

)

)

Εδώ βlέπουµε ότι η δήlωση για το δ το απεικονίζει σε κάποιον ανύπαρκτο
χαρακτήρα (µε οκταδικό αριθµό 37777777777). ΄Ετσι αllάζουµε το παραπάνω
σε

(CHARACTER C d

(CHARWD R 500)

(CHARHT R 497)

(MAP

(SELECTFONT D 1)

(SETCHAR C D)

)

)

(τροποποιήσαµε και τιc διαστάσειc του χαρακτήρα µετα από δοκιµέc).

Με το υ τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Εδώ ο κώδικαc στο αρχείο είναι ο

(CHARACTER C u

(CHARWD R 416)

(CHARHT R 400)

(CHARDP R 10)

)

Βlέπουµε δηlαδή ότι δεν απεικονίζεται σε κεφαlαίο γράµµα. ΄Ετσι το
αllάζουµε σε

(CHARACTER C u

(CHARWD R 476)

(CHARHT R 400)

(CHARDP R 10)

(MAP

(SELECTFONT D 1)

(SETCHAR C U)

)

)
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Και εδώ, όπωc παραπάνω, τροποποιήσαµε τιc διαστάσειc του χαρακτήρα µετά
από δοκιµέc. Στη συνέχεια τρέχουµε την εντοlή

vptovf ggarac8a

∆οκιµάζουµε τη γραµµατοσειρά ggarac8a, και αν δεν είναι εντάξει οι διαστά-
σειc των δ και υ τροποποιούµε ανάlογα τουc παραπάνω αριθµούc και ξανατρέ-
χουµε την vptovf ggarac8a.

5. Parathrăseic

Τα ονόµατα που χρησιµοποιήσαµε για τιc ενδυνάµει γραµµατοσειρέc δεν ακο-
lουθούν το σχήµα τουK. Berry. Ο lόγοc είναι ότι το παραπάνω σχήµα δεν συµπε-
ριlαµβάνει Εllηνικέc γραµµατοσειρέc. Επίσηc ο περιορισµόc ονοµατοδοσίαc των
αρχείων {8 × 3} δεν έχει πια lόγο ύπαρξηc εφόσον το dos έχει εγκαταlηφθεί
πιά και από τον δηµιουργό του.
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