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TÇ EÚtupon
ISSN 1108-4170

EÚtupon (Eutypon) is a publication of the
“Greek TEX’s Friends” (∗εφτ∗) Group. It
is published twice a year and it is dis-
tributed for free in electronic format to
the members of the ∗εφτ∗ Group, and to
the public in general through Internet.
Printed copies are also sent to contribu-
tors to the journal as well as to selected li-
braries. The articles of EÚtupon deal with
TEX and with electronic typesetting in
general.

The address of EÚtupon is:

Greek TEX’s Friends
(c/o A. Syropoulos)

366, 28th October Street
GR-671 00 Xanthi

Greece

URL: www.eutypon.gr
E-mail: asyropoulos@gmail.com

The EÚtupon web pages are kindly
hosted in the servers of “Egnatia” In-
formatics and Culture, Komitini, Greece
(www.egn.gr).

Articles appearing in EÚtupon have been
carefully selected and edited with the re-
sponsibility of the Editorial Board. Pa-
pers published in EÚtupon may be copied
and redistributed for free, provided their
origin is mentionned. EÚtupon and the
∗εφτ∗ Group do not assume any respon-
sibity for methods, products, instructions
or ideas described or expressed in au-
thored articles published in this periodi-
cal.

The Editorial Board of EÚtupon con-
stists of: Apostolos Syropoulos (Xan-
thi, Greece), Dimitrios Filippou (Volos,
Greece) and Ioannis Dimakos (Patras,
Greece).

Τὸ EÚtupon ἀποτελεῖ περιοδικὴ ἔκδοση

τοῦ Συλλόγου ῾Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX
(∗εφτ∗). Κυκλοφορεῖ ἀνὰ ἑξάμηνο καὶ δια-

νέμεται δωρεὰν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὰ

μέλη τοῦ Συλλόγου καὶ στὸ εὐρύτερο κοινὸ

μέσῳ τοῦ Διαδικτύου. Τὸ περιοδικό ἀπο-

στέλλεται ἐπίσης σὲ ἔντυπη μορφὴ στοὺς

συγγραφεῖς καὶ σὲ ἐπιλεγμένες βιβλιοθῆκες.

Στὶς σελίδες τοῦ EÙtÒpou δημοσιεύονται ἄρ-

θρα σχετικὰ μὲ TEX καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ

στοιχειοθεσία ἐντύπων γενικότερα.

῾Η διεύθυνση τοῦ EÙtÒpou εἶναι:

Σύλλογος ῾Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX
(ὑπόψη Ἀπόστολου Συρόπουλου)

28ης ᾿Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

URL: www.eutypon.gr
H/T: asyropoulos@gmail.com

Οἱ ἱστοσελίδες τοῦ EÙtÒpou φιλοξενοῦνται

στοὺς διακομιστὲς τῆς ἑταιρείας «᾿Εγνατία»

Πληροφορικὴ καὶ Πολιτισμός, στὴν Κομο-

τηνή (www.egn.gr).

Τὰ ἄρθρα ποὺ δημοσιεύονται στὸ EÚtupon

ἔχουν ἐπιλεγεῖ καὶ θεωρηθεῖ μὲ εὐθύνη τῆς

Συντακτικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ. ᾿Ε-

πιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση καὶ ἡ διανομὴ

ἄρθρων ποὺ ἔχουν ἤδη δημοσιευθεῖ στὸ EÚ-

tupon, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ ἀναφέρεται ἡ προ-

έλευσή τους. Τὸ EÚtupon καὶ ὁ Σύλλογος

∗εφτ∗ δὲν ἀναλαμβάνουν καμία εὐθύνη γιὰ

μεθόδους, προϊόντα, ὁδηγίες καὶ ἰδέες ποὺ

περιγράφονται ἢ ἐκφράζονται ἐντὸς ἐνυπό-

γραφων ἄρθρων δημοσιευμένων στὸ περιο-

δικό.

῾Η Συντακτικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ EÙtÒpou ἀ-

ποτελεῖται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο

(Ξάνθη), τὸν Δημήτρη Α. Φιλίππου (Βό-

λος) καὶ τὸν Γιάννη Δημάκο (Πάτρα).



i
i

“eutypon21” — 2009/1/27 — 13:40 — page 3 — #3 i
i

i
i

i
i

Ε
Ν
T E
X
Ν
Α

&
Α
T E
X
Ν
Α

Εὔτυπον, δέκα χρόνια μετὰ

Φίλοι συνTEXνίτες,

Μέσα στὸ 2008, τὸ Εὔτυπον συμπλήρωσε δέκα χρόνια ζωῆς.
Κατὰ σύμπτωση, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2008, ὁ Κλαούντιο Μπεκκά-
ρι (Claudio Beccari), ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔφτιαξε τὶς περισσότερες
ἑλληνικὲς γραμματοσειρὲς μὲ τὸ METAFONT, ἀποφάσισε νὰ κυ-
κλοφορήσει ὅλες τὶς γραμματοσειρές του, μαζὶ μὲ μερικὲς νέες
παραλλαγές, σὲ μορφὴ Type1. Καὶ κατὰ σύμπτωση, τὸ καλοκαίρι
τοῦ ἴδιου ἔτους, ὁ Κλαούντιο ἀνακοίνωσε πὼς βγαίνει στὴν σύν-
ταξη ἀπὸ τὴν θέση τοῦ καθηγητῆ στὸ Πολυτεχνεῖο τοῦ Τορίνου.

Μὲ ἀφορμὴ τὰ δύο αὐτὰ γεγονότα, θελήσαμε νὰ τιμήσουμε
τὸν Κλαούντιο. Καὶ δὲν θὰ ὑπῆρχε ἄλλος καλύτερος τρόπος γιὰ
νὰ τὸν τιμήσουμε ἀπὸ τὸ νὰ τὸν καλέσουμε νὰ παρουσιάσει ὁ
ἴδιος στὸ Εὔτυπον τὴν πιὸ πρόσφατη δουλειά του, καθὼς καὶ νὰ
μᾶς μιλήσει γιὰ τὸ πῶς ἔμπλεξε μὲ τὸ TEX καὶ τὶς ἑλληνικὲς
γραμματοσειρές. ῞Οπως θὰ δεῖτε καὶ ἐσεῖς στὶς ἑπόμενες σελίδες,
ὁ Κλαούντιο δὲν ἀρνήθηκε τὴν πρόσκλησή μας. Καὶ ἐπιπλέον ὁ
Κλαούντιο, πάντα εὐγενικός, δέχθηκε νὰ συνεχίσει νὰ δουλεύει
γιὰ τὴν δημιουργία γραμματοσειρῶν καὶ ἄλλων ἐργαλείων, ποὺ θὰ
εἶναι διαθέσιμα δωρεὰν μέσῳ τοῦ Διαδικτύου. Τὸν εὐχαριστοῦμε
ἐκ βάθους καρδίας.

Γιὰ τὸ παρὸν τεῦχος, ὀφείλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε ἀκόμα
τὸν Ἀρτέμη Βογιατζή, ποὺ δέχθηκε νὰ μᾶς γράψει τὶς πρῶτες
ἐμπειρίες του μὲ τὸ X ELATEX, καὶ τὴν ῎Ελια Κουμῆ, ποὺ δέχθη-
κε νὰ μᾶς παρουσιάσει τὸ Μουσεῖο Τυπογραφίας τῆς ἐφημερίδας
Χανιώτικα Νέα. Τὸ τεῦχος κλείνει μὲ ἕνα ἀνησυχητικὸ ἄρθρο γιὰ
τὸ μέλλον τοῦ TEX καὶ μία σύντομη παρουσίαση τῶν γραμματο-
σειρῶν OpenType.

Τέλος, ἀξίζει νὰ ποῦμε πὼς μέσα στὸ 2008 κυκλοφόρησαν
οἱ νέοι βελτιωμένοι «κανόνες» συλλαβισμοῦ ἑλληνικῶν γιὰ τὸ
TEX, ἀκόμα καὶ σὲ μορφὴ Unicode. Θὰ τοὺς βρεῖτε στὸ ctan:
language/hyphenation/elhyphen καὶ στὸ ctan: systems/
win32/miktex/tm/packages/miktex-hyph-greek.cab.

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,

῾Η Συντακτικὴ ᾿Επιτροπή
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Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου

Τὸ EÚtupon στοιχειοθετήθηκε μὲ τὸ pdfLATEX. Στὰ βασικὰ πακέτα ποὺ χρη-
σιμοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνονται τὸ babel, τὸ inputenc, τὸ graphicx, τὸ url καὶ
τὸ verbatim.

῾Η εἰκόνα ἐτούτης τῆς σελίδας εἶναι ἡ προμετωπίδα (βινιέτα) τῆς ῾Εφημερίδος,
τῆς πρώτης ἑλληνικῆς ἐφημερίδας (περιοδικοῦ) ποὺ κυκλοφόρησε στὴν Βιέννη
ἀπὸ τὸ 1790 ἕως τὸ 1797. ῾Η εἰκόνα προέρχεται ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ ἀρχεῖο τῆς
᾿Εθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Αὐστρίας (http://anno.onb.ac.at/cgi-content/
anno?aid=eph).

῾Η εἰκόνα στὴν τελευταία σελίδα τοῦ τεύχους εἶναι σκίτσο τοῦ Στάθη (Σταυ-
ρόπουλου) καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸ φύλλο τῆς 7ης ᾿Ιουνίου 2003 τῆς ἀθηναϊκῆς
ἐφημερίδας ᾿Ελευθεροτυπία. Ἀναδημοσιεύεται μὲ ἄδεια τοῦ σκιτσογράφου.

῾Ο γραμμικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι μιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ
Γιάννη Χαραλάμπους (yannis@fluxus-virus.com).

῾Η πρώτη ἐκτύπωση ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα Evince Gnome Document Viewer
σὲ σύστημα OpenSolaris καὶ σὲ ἐκτυπωτὴ Xerox Phaser 3250D (1200 dpi). ῾Η
φωτοτυπικὴ ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ βιβλιοδεσία πραγματοποιήθηκαν στὴν Ξάνθη.
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Εὔτυπον, τεῦχος � 21 — ᾿Οκτώβριος/October 2008 1

The CB Greek fonts

Claudio Beccari

formerly with the Department of Electronics
Politecnico di Torino,
Turin,
Italy
E-mail: claudio dot beccari at gmail dot com

This paper takes its origin from the documentation accompanying a re-
vision of the CB Greek fonts completed on 1st January 2008, but it goes
into deeper detail with comments on many font features that are com-
monly overlooked. It tells the story of the CB Greek fonts and describes
the new features associated with this new distribution.

1 Introduction

The CB Greek fonts have been in free use by the TEX community for years
now; the bitmapped fonts were available by the end of the ’90s, while the
scalable Type1 versions started to be available in 2002; some new fonts were
added in the following years, but in 2005 a fundamental change was made: the
Type1 versions were reduced to the single size of 10 pt, redone completely and
associated to a correct encoding vector by Apostolos Syropoulos, who, in a
sense, is a co-author of this collection of fonts. I wrote the METAFONT code;
he and many other Greek users assisted me in the correction of errors or in a
better rendering of specific glyphs.

The whole work had started from the Greek fonts designed by Silvio Levy
several years before; they are still available and can be found in the CTAN
archives and are being maintained.

When I started working on this project I wanted to create a full set of fonts
that could completely match the EC Latin fonts; the latter had been available
in the second half of the 1990s, although only in bit map form. The need for
Type1 version did exist, but the tools to convert METAFONT fonts into Type1
ones were still rudimentary, in spite of the hard work that many people had
spent in creating them. In any case the collection of the CB fonts contained
the five families (roman, sanserif, typewriter, slides sanserif, invisible slides
sanserif), two series (medium and bold extended) and four shapes (upright,
slanted, italics, small caps) that were standard with LATEX at that time. Dur-
ing the creation of the fonts, some requests were set forth, so that an outline
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2 C. Beccari

Size Result

scaled to 7 pt αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως

true 7 pt αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως

true 10 pt αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως

true 17 pt αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως

scaled to 17 pt αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως

Table 1: Comparison of some true optical sizes with some shrunk or enlarged
fonts obtained from scaling the 10 pt size font.

family was added, the original “italic” shape was enriched with an alternative
derived from the types used by the Teubner Typesetting Company of Lipsia;
the slanted shape of the two italics was completed with the upright italics, and
the small caps were duly completed with the bold versions. Of course also the
corresponding fonts for the slides class were prepared. Eventually, for type-
setting classical Greek philology works, another font was created, mainly for
typesetting the metric schematic characteristics of ancient Greek poetry.

The standard sizes for the text EC fonts were 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.95, 12,
14.4, 17.28, 20.74, 24.88, 29.86 and 35.83 points (14 design sizes); while the
standard sizes for the slides fonts were 7, 8, 10, 12, 13.82, 16.59, 19.91, 23.89,
28.66, 34.4, 41.28 (11 design sizes) points. Combining all these sizes with the
family, series and shape of the various fonts more than 900 driver files were
prepared and this distribution contains the corresponding TEX metric files and
the Type1 renderings for a total of approximately 2800 files.

The advantage of working with true optical sizes is evident from table 1;
shrinking the 10 pt size to 7 pt produces a result that is much smaller, lighter
and thinner than the corresponding true 7 pt font; on the opposite, enlarging the
10 pt size to 17 pt produces a result that is larger, darker and heavier than the
corresponding true 17 pt font. I won’t say that for certain documents, working
with a single font to be shrunk or enlarged to the necessity does not produce an
acceptable although not optimal result; the sub-optimal result is compensated
by a smaller final file, since a smaller number of different fonts gets included in
the final PS or PDF file. This is why it is possible to work with the EC and the
CB fonts and to invoke the type1ec package in order to use just the 10 pt size;
this trick does not work with the LM fonts, but this collection uses a smaller
overall set of different fonts since it already uses scaling, but only with limited
deviations from the unit scale factor.

The Greek encoding for these fonts has always been LGR, this name starting
with the letter ‘L’ as an index of being a ‘local’ temporary encoding; after the
first experimental results and the stabilization of these fonts as the default babel
ones, probably the encoding should have been changed to T7; the LATEX 3 team
asked me to modify the layout of these Greek fonts so that the T7 encoding
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The CB Greek fonts 3

would contain the Latin ones in the first 128 positions and the Greek ones in
the second half of the 256 glyph table. This request did not take into account
the fact that these Greek fonts contain approximately 250 glyphs, and that it
was impossible to squeeze 250 glyphs into 128 slots. Well, of course it is possi-
ble to change everything and abolish the accented glyphs and reintroduce the
accent macros. For the heavy accented polytoniko Greek spelling this would be
a catastrophe, so I did not fulfill the LATEX 3 Team request. As an extended en-
coding, these fonts might be referred to a new X7 encoding; although I proposed
it (for no other reason than to avoid the temporary name LGR), my proposal
did not receive any answer. I don’t believe that the encoding of my fonts is
the best possible one; matter of fact I know that I made some general project
errors in choosing certain slots for certain glyphs. Nevertheless the whole set
works fine and the engineering rule says: “never change what is working fine”;
corollary: “Better is the enemy of Good”1.

The font encoding is not a secondary issue; of course it has to deal with
the output of the LATEX compilation; if the compilation has been done with the
assumption of a certain font encoding, an then the real font used is not coher-
ent with that encoding, the output might result completely unreadable, even
if the alphabet is the same. A more subtle issue is that hyphenation patterns
are specific to a particular encoding. Up to now several Greek hyphenation
pattern files have been uploaded to CTAN; I wrote the first, now obsolete
file, grhyph.tex; in the past few years three different sets of hyphenation pat-
terns became available, one for modern Greek monotoniko spelling, another
for modern Greek polytoniko spelling, and a third one for classical Greek and
its polytoniko spelling; they were prepared by Dimitrios Filippou and were:
grmhyph4.tex, grphyph4.tex, and grahyh4.tex. All these pattern files rely
on the LGR font encoding2. On the opposite, the ibhyph.tex Greek pattern
file, relies on the Ibycus fonts that have a different encoding and, in particular,
use a postfixed diacritical mark notation.

When in 2005 the Type1 fonts were reduced to the 10 pt size only, the CTAN
decided to keep the old version of the complete collection; for some reasons this

1In my city, the Municipality decided in the 1930s to build a subway; many good projects
were submitted to the Subway Committee, but they were put aside because it was hoped
to receive better ones. World War II produced so many ruins that the Municipality had to
cope with the reconstruction of the city and the subway problem was set in the background;
the first tunnel that had been dug so far was used as an underground car parking. In the
1960s, the subway problem rose again to the attention of the Municipality, and good projects
continued to be submitted to the Committee, and regularly they were set aside, hoping for
better ones; the 2006 Winter Olympic Games forced the Municipality to take a urgent decision
on the matter; eventually, after almost 70 years, we now have the first working stretch of our
subway; it is the realization of a good project, not of a better one! This real life story is a
practical demonstration that “Better is the enemy of Good”.

2These files are those distributed with TEX Live 2007; at the moment of writing this paper,
new files are being uploaded with version number 5; with these new LGR Greek hyphenation
patterns, the author D. Filippou uploads also the patterns to be used with X ETEX and X E-
LATEX, and/or with the utf8 package for using Unicode encoded fonts. These new patterns
are to be distributed with TEX Live 2008.
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4 C. Beccari

statement remained true only for the METAFONT related material, but not for
the Type1 fonts.

This redistribution of the full collection of fonts was redone completely
from the original METAFONT sources, with no modifications or corrections
whatsoever, but the TEX metric files were redone with the latest distribution of
METAFONT, and the Type1 fonts were completely redone with modern means,
and the encoding vector created by Apostolos Syropoulos was used as the
internal encoding of these fonts.

The initial version of the pfb files were obtained very laboriously by Apos-
tolos by means of TeX-trace, the best tool that could be used about ten years
ago. Some of the fonts, added in a second time in 2004, were done with a new
tool, mftrace by Han-Wen Nienhuys. Years ago also mftrace (at that time called
pktrace) resorted to the same tracing algorithm used by TeX-trace, so that the
results were absolutely comparable, but the amount of manual work was defi-
nitely smaller; nowadays mftrace resorts to a new tracing program, potrace by
Peter Selinger; this new algorithm appears to be faster and to produce better
outlines, at least to the point that the corresponding pfb files are some 10%
smaller than those obtained with TeX-trace. With the previous algorithm and
with the actual one, mftrace can resort to the program FontForge by George
Williams; this latter program can be used as a batch filter and can perform
some postprocessing on the obtained scalable fonts.

The result is that with a proper script for generating the whole set of more
than 900 transformations from the METAFONT source to the final pfb files,
the total amount of time my laptop spent on this job was some 5 h 45 min of
unattended processing, while I was enjoying the 2007 New Year’s Eve with my
family and friends.

2 Customizations

What I added to this new distribution are updated font definition files so that
any family, series and shape can be used, even those that are not available with
the standard EC fonts. I also added the font definition files that allow using
these fonts together with the Latin Modern (LM) ones; since the LM fonts
were created explicitly for replacing the EC ones in their Type1 incarnation, I
suggest to use always the LM fonts together with the CB fonts; there are some
limitations with both sets of Latin fonts, and the details are shown below.

The font description files included with the distribution allow to a certain
number of customizations; may be in the future it will be available a LATEX
extension file, say, cbgreek.sty, to call with its options from the main LATEX
source file of your document, so as to select which “roman” or “italic” or sanserif
Greek font you want; you have these choices:

1. between the traditional Didot design αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως and
the Greek fonts with “roman” serifs αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως;
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The CB Greek fonts 5

2. between the imitation of the Olga italics αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως or
the Lipsian “italics” αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως;

3. between the standard sans serif αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως and the
variant sanserif αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως.

In order to chose the fonts you want to use, you should do the following:

1. If you like the serifed design more than the Didot design, select the rs
shape for upright characters, and the ro shape for the oblique ones.

2. If you prefer the more compact Lipsian font to the Olga one, select the
li shape; if you are going to use the TX fonts and/or the PX fonts
together with the CB ones, you might prefer to use the “slightly darker
than normal” series (b) instead of the bold extended one (bx), so that
with fonts different from the EC ones this slightly darker font might be
preferable.

3. If you prefer the ‘arched’ epsilon ε with sanserif italic fonts instead of
the ‘curly’ one ε, select the iv shape or the uv shape for the oblique or
upright sanserif italics respectively.

I did not define any command for using the new shapes, but you would not
have any difficulty to add to your preamble these two lines:

\newcommand*{\uishape}{\fontshape{ui}\selectfont}
\DeclareTextFontCommand{\textui}{\uishape}

so as to be able to use the declaration \uishape or the text command \textui
the same way as you would use the declaration \itshape or the text command
\textit. You can do the same for selecting the other new shapes concerning
the serifed fonts, or the Lipsian italics, or the sanserif variants mentioned above;
see table 2.

I prepared also the font definition files for using the CB Greek fonts to-
gether with the Latin Modern ones. The new shapes are defined in those
files; the new commands you defined for your benefit work also when the LM
fonts are used for the Latin script. In facts the selection of the Greek alpha-
bet takes place just by changing the font encoding, not the other font char-
acteristics; nevertheless always use high level commands for changing fonts,
and never use the real low level family names because the CM/EC family
names are different from those pertaining to the LM fonts. In other words do
not use \fontfamily{cmr}\selectfont for selecting the roman fonts, but use
\rmfamily, and do the same for the other families. For selecting the outline
family use \outlfamily; this is not shown in table 2 because, families should
not be invoked directly as explained above.

Pay attention to the fact that the LM fonts use some families, series and
shapes that are missing from the EC collection, so that if your default series
and shape is missing from the CB fonts, sometimes it gets substituted with
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6 C. Beccari

shape series and shape
LATEX name Example

default md n αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
default italics md it αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
unslanted italics md ui αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
normal lipsian md li αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
slightly darker lipsian b li αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
bold extended lipsian bx li αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
serifed “roman” md rs αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
oblique serifed “roman” md ro αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
sanserif italics md it αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
sanserif unslanted italics md ui αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
sanserif variant italics md iv αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
sanserif variant unsl. italics md uv αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως

Table 2: Old and new series and shapes; default series and shapes are not
generally shown.

something else, and sometimes it gets substituted with the default font, which
might even be the usual roman medium upright font; you get messages in the
log file, though. At the same time the LM fonts do not contain certain series
and shapes that are present in the CB fonts; therefore the available Greek fonts
are used, instead of substituting them as it is done with the Latin ones.

3 Special Greek symbols

The CB Greek fonts are completed with several different symbols; some of
them are used for the Greek numerals; if you want to use the Acrophonic Attic
numerals you have to use the athnum.sty package. Otherwise the greek option
to the babel package contains all the commands for generating the required
symbols; the package contains also a couple of macros for rendering the common
decimal integer numbers into the corresponding Greek numerals written with
the common alphabet enriched with the symbols ‘stigma’, ‘qoppa’ and ‘sampi’;
the Greek date can be obtained with the specific commands \Grtoday, and
today’s date is Κϛʹ ᾿Ιουλίου ͵ΒΗʹ, while the usual modern date is typeset by
means of \today as 26 ᾿Ιουλίου 2008.

4 Keyboards

When I made these Greek fonts I had in mind the scholars that have to study
and write Greek all over the world; therefore, following Sylvio Levy’s example,
I kept his Latin-Greek keyboard correspondence, as shown in table 3. I know
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that in Greece keyboards are generally set up so as to use both the Latin and
the Greek alphabet. For Greek users using this specific double alphabet layout
there is a simpler way to input the source text file to be typeset; it is possible to
invoke the iso-8859-7.def input encoding file, written by Apostolos Syropoulos,
so as to map the input keyboard codes to the upper half of the Greek keyboard
code page. By so doing the Greek text can be input with the Greek incarnation
of the standard Greek keyboard, while the Latin script requires just the Latin
incarnation of the same keyboard. In this way it is not difficult to write the
source text directly in monotoniko Greek, and it’s necessary to switch it only
in order to enter the LATEX commands and declarations.

That input encoding file apparently does not help much with the polytoniko
spelling; probably in order to use LATEX (and pdflatex) with polytoniko spelling
it is better to use the Latin keyboard (see below). It is possible to use the
extended Greek keyboards that use the dead keys3 but for setting the multitude
of Greek diacritics it is necessary to resort to the Unicode encoding. Generally
speaking this is still in an experimental phase at the level of the TEX community,
because TEX (the program) was not built to cope with double bite character
encodings.

How to solve this problem? Well, it is already solved by Λ, the LATEX in-
carnation of the Ω system designed and continuously improved by Plaice and
Haralambous; but Ω does not use the CB fonts, since it uses those set up for
this program directly by Yannis Haralambous.

Another solution is X ETEX, and its LATEX incarnation X ELATEX, the
youngest son of the TEX family4, who works with Unicode characters without
needing any extension; it can use all kind of Type1, TrueType, and OpenType
fonts, also those not explicitly connected with the TEX system but available
on the computer for use with other programs. Among the fonts usable with
X ELATEX there is the GFS Didot, freely downloadable from the Greek Font
Society (Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων). I have seen a sample
text composed with X ETEX and these fonts, and I would say that the result
is excellent. This font contains the Latin and the Greek alphabets with many
Unicode extension pages for a total of 1101 glyphs.

Apostolos Syropoulos is working in the direction of creating new OpentType
fonts that contain both the Latin and the Greek fonts; for the latter he is using
my glyphs and probably he is also using the kerning and ligature information
that is contained in my METAFONT source files, since that information must
be coded in a different way within the OpenType font files. I have seen some
files of this work in progress and I am very happy he is doing it, because the

3On my MacBook Pro OS X I can set up also the extended Greek keyboard; by pressing the
‘alt’ key and a suitable key on the right of the keyboard I can activate all the 9 combinations
of spirits or diaeresis with the three accents, after which the following vowel comes out on
the screen directly as a single glyph; since my physical keyboard does not have the Greek
glyphs on each key, I have to open the Keyboard Viewer and click on each virtual key with
the mouse and sometimes while pressing the ‘alt’ or ‘shift’ keys. It would not be practical for
real input of large amounts of Greek texts!

4LuaTEX is still in its gestation; I hope to see it soon.
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α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σv τ υ φ χ ψ ω
a b g d e z h j i k l m n x o p r s s t u f q y w

Table 3: Correspondence between the Latin keys and the Greek letters

Greek community needs a real effective way for typesetting their language also
in the polytonic version, without needing to resort to extraneous ‘intermediate’
characters as the Latin ones. The advantage of using TEX born fonts, as those
Apostolos is working on, assures full compatibility of all fonts with one an-
other, math fonts included, so that a well typeset document does not show the
patchwork of several more-or-less incompatible designs, styles, shapes, design
sizes, stroke weights, . . . that are so evident in many books.

5 Usage of the Latin keyboard for typesetting
Greek

If you are using some implementation of the Latin keyboard, remember that
the Greek letters are obtained by striking the similar Latin keys; ‘similar’ is
either by sound or by shape; just a couple of letters have a Latin counterpart
chosen among the available free Latin keys; refer yourself to table 3 for your
convenience.

Notice, though, that the final sigma ς comes out by itself, thanks to the
font ligature and kerning table; this means that when the Latin ‘s’ is followed
by anything different from a letter, which means that the word is finished, the
font automatically turns the σv into a ς. This mechanism is so ‘sticky’ that it
becomes difficult to type an isolated σv; in order to do so it is necessary to
hide the end of the word to the ligature mechanism, and this is done thanks
to a letter-strut; in other words the Latin key ‘v’ inserts an invisible strut, the
height of a lower case letter without ascenders, but with the category code of
a letter. So if you type ‘sv’, the Latin letter ‘s’ is followed by another letter,
that does not show on paper or on screen, therefore the ‘s’ is not at the end
of a word. At the same time if you are used to type ‘c’ for inputting the final
sigma, you can continue to do so: both sof’oc and sof’os produce σοφός.

For what concerns the numerous diacritical signs used in Greek, remember
that if you do not specify the attribute polutoniko5 to the greek language
option, you intend to typeset your input with the monotoniko spelling, and is up
to you to avoid rough and smooth spirits (breathings), graves, and circumflexes,
but you should stick to the acute accent and the diaeresis. If you want to write
polytoniko, you have to specify it with

5Editor’s note: The reader should note the different spelling between the Greek word
πολυτονικό, a noun which means ‘with multiple accents’ and is commonly transliterated as
polytoniko with a y, and the TEX language attribute polutoniko, which is spelled with a
‘u’ because the letter u corresponds to the Greek lowercase upsilon (υ) in the Greek TEX
encoding table established first by Sylvio Levy (Table 3).
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᾿ ῾ ¨v ῀v ΄ ` ͺ
> < " ~ ’ ‘ |

Table 4: Diacritical signs and Latin keystrokes

\usepackage[...,greek,...]{babel}
\languageattribute{greek}{polutoniko}

With this specification all the signs listed in table 4 can be used for inputting
the diacritical signs, even the ~, that, therefore, can’t be used any more as a
tie command as in ordinary LATEX. The diacritical signs are input in any order,
but, except the subscribed iota, always before the letter they accompany; ~>a|
and >~a| both yield ᾆ; <rwma"ik’os yields ῥωμαϊκός.

It’s necessary to pay attention to the diaeresis sign; it behaves as a diaeresis
only if it is followed by a letter or an accent; it behaves as an apostrophe if it
is after the end of a word; the normal apostrophe key is already used for the
acute accent. At the same time when spelling monotoniko you have to type in
’a"ulos to obtain άϋλος, but you can type in >’aulos in polutoniko to get
ἄυλος (although modern Greeks, even when spelling polutoniko, often use a
redundant diaeresis: >’a"ulos and get ἄϋλος in order to emphasize the hiatus).

Punctuation marks are the usual ones even if they might appear differently;
see table 5. Please notice the apostrophe can be obtained both with the dou-
ble straight quotes and with two single apostrophe signs; the Greek quotation
marks, similar to the French guillemets, are obtained with a ligature of two
similar parentheses.

, . · : ! ; – — ’ ’ ( ) « »
, . ; : ! ? -- --- " ’’ ( ) (( ))

Table 5: Punctuation signs and Latin keystrokes

6 Extensions

The package teubner greatly extends the facilities offered by the CB Greek
fonts; it replaces the italics shape with the Lipsian one, but more evidently
defines a myriad of new commands to perform the most unusual operations,
such as to put or stack accents on any letter, invoke with explicit commands
the accented characters, which helps very much in the quality of kerning; as
a matter of fact, the ligature mechanism works only on two consecutive signs
and this inhibits proper kerning with letters that came before the ligature
was concerned. A postfixed scheme of accents (instead of prefixed ones) would
eliminate this ‘feature’, but it would introduce other ones. At the same time
the commands used in teubner allow to address directly the specific accented
glyphs so that the kerning mechanism can work without problems.



i
i

“eutypon21” — 2009/1/27 — 13:40 — page 10 — #14 i
i

i
i

i
i

10 C. Beccari

’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17

’000 –! 0 "! 1 #! 2 $! 3 %! 4 &! 5 '! 6 (! 7 )! 8 *! 9 +! 10 ,! 11 -! 12 .! 13 /! 14 0! 15 "00

’020 1! 16 2! 17 3! 18 4! 19 5! 20 6! 21 7! 22 8! 23 9! 24 ‰! 25 :! 26 ;! 27 ‘! 28 ’! 29 ˘! 30 ¯! 31 "10

’040 <! 32 !! 33 ¨! 34 =! 35 >! 36 %! 37 ·! 38 ?! 39 (! 40 )! 41 *! 42 +! 43 ,! 44 -! 45 .! 46 /! 47 "20

’060 0! 48 1! 49 2! 50 3! 51 4! 52 5! 53 6! 54 7! 55 8! 56 9! 57 :! 58 @! 59 A! 60 =! 61 B! 62 ;! 63 "30

’100 C! 64 D! 65 E! 66 F! 67 G! 68 H! 69 I! 70 J! 71 K! 72 L! 73 M! 74 N! 75 O! 76 P! 77 Q! 78 R! 79 "40

’120 S! 80 T! 81 U! 82 V! 83 W! 84 X! 85 Y! 86 Z! 87 [! 88 \! 89 ]! 90 [! 91 ^! 92 ]! 93 _! 94 `! 95 "50

’140 a! 96 b! 97 c! 98 d! 99 e! 100 f! 101 g! 102 h! 103 i! 104 j! 105 k! 106 l! 107 m! 108 n! 109 o! 110 p! 111 "60

’160 q! 112 r! 113 s! 114 t! 115 u! 116 v! 117 ! 118 w!119 x! 120 y! 121 z! 122 «! 123 {! 124 »! 125 |! 126 —!127 "70

’200 }! 128 ~! 129 �! 130 �! 131 �! 132 �! 133 �! 134 �! 135 �! 136 �! 137 �! 138 �! 139 �! 140 �! 141 �! 142 �! 143 "80

’220 �! 144 �! 145 �! 146 �! 147 �! 148 �! 149 �! 150 �!151 �! 152 �! 153 �! 154 ! 155 �! 156 �! 157 �! 158 �! 159 "90

’240 �! 160 �! 161 �! 162 �! 163  ! 164 ¡! 165 ¢! 166 £! 167 ¤! 168 ¥! 169 ¦! 170 §! 171 ¨! 172 ©! 173 ª! 174 «! 175 "A0

’260 ¬!176 !177 ®!178 ¯!179 °!180 ±!181 ²!182 ³!183 ´!184 µ!185 ¶!186 ·!187 ¸!188 ¹!189 º!190 »!191 "B0

’300 ¼!192 ½!193 ¾!194 ¿! 195 À!196 Á!197 Â!198 ! 199 Ã! 200 Ä! 201 Å! 202 Æ! 203 Ç! 204 È! 205 É! 206 Ê! 207 "C0

’320 Ë! 208 Ì! 209 Í! 210 Î! 211 Ï! 212 Ð! 213 Ñ! 214 Ò! 215 Ó! 216 Ô! 217 Õ! 218 Ö! 219 ×! 220 Ø! 221 Ù! 222 Ú!223 "D0

’340 Û! 224 Ü! 225 Ý! 226 Þ! 227 ß! 228 à! 229 á! 230 â! 231 ã! 232 ä! 233 å! 234 æ! 235 ç! 236 è! 237 é! 238 ê! 239 "E0

’360 ë! 240 ì! 241 í! 242 î! 243 ï! 244 ð! 245 ñ! 246 ò! 247 ó! 248 ô! 249 õ!250 ö! 251 ÷! 252 ! 253 ø! 254 ù! 255 "F0

"00 "01 "02 "03 "04 "05 "06 "07 "08 "09 "0A "0B "0C "0D "0E "0F

Font: grmn1000.

DEJGH]KMLNOPQ[RSUVWXIT\Z

bchefzikjlmnoxpqsdtuvgryw

Font parameters

slant per pt 0.0pt
interword space 3.33252pt
interword stretch 1.66626pt
interword shrink 1.11084pt
x-height 4.3045pt
quad width 9.99756pt
extra space 1.11084pt

January 3, 2008, 11:23 1

Table 6: The layout of the textual CB Greek fonts

The documentation of the package is quite ample, considering also the var-
ious new environments for setting the rhythmic schemes of classical Greek po-
etry.

7 Known bugs and features

I admit that when I wrote the macros that make the CB Greek fonts usable
I believed that I could get along without caring of other packages. This was
an evident mistake, and while I keep maintaining the fonts and the teubner
package, I try to overcome the incompatibilities that are gradually showing up.

Certainly the clash between the \digamma command of amsmath and friends
with the homonymous command of the Greek language, did show itself from
the very beginning, when Apostolos did prepare the babel language description
file for the Greek language; since the early tests, it was evident it was neces-
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sary to define different commands. In fact, for using the lower and upper case
digamma signs in Greek, ϝ, Ϝ, it is necessary to use respectively the commands
\ddigamma, and \Digamma, none of which clashes with amsmath and friends.
The teubner package adds \f and \F.

The latest teubner package version, uploaded to CTAN after this full col-
lection was uploaded, solves some other clashes that appeared to exist with
amsmath and friends. Users are therefore kindly requested to inform me about
such clashes and/or clashes with other packages; if possible they should accom-
pany their bug notification with a minimal example and/or, if they discovered
the cause, the description of the cause of the clash. Please refer to my new
e-mail address:

claudio dot beccari at gmail dot it

8 The fonts

Table 6 shows the layout of the normal text Greek font inspired by the Didot
design; most of the glyphs were designed by Silvio Levy, but all of them were
revised; in particular the ligature mechanism with the two species of sigmas
were completely redone, so as to have many more slots available for accented
characters.

Table 7 displays the families series and shapes available with the CB Greek
fonts. It’s worth noting that all families have some series and/or shapes that
are absent from the regular EC fonts. On the opposite there are some series
and/or shapes missing from the LM fonts; the latter contain for example the
slanted version of the caps and small caps, but, at the moment, they do not
contain the bold caps and small caps. The LM fonts contain also some demi
bold condensed versions that here are available only for the Lipsian shape.

The user should not worry too much about these inconsistencies, in the
sense that if he/she asks for a missing shape or series, the typesetting engine will
inform him/her in the log file of what is missing and what has been substituted.
In spite of these deficiencies, the user may keep in mind that the EC, LM and
CB collections contain more families, series and shapes that most commercial
fonts. For what concerns the CB fonts, it is not unlikely that new series and
shapes will be designed in the future; for the moment it is necessary to do with
what is available now, which is satisfactory for most typesetting works.

9 Some remarks

This font collection includes the map file cbgreek-full.map for use with those
TEX system programs that use scalable fonts; the 1034 METAFONT source files
individually labelled as belonging to the CB Greek font collection; the 944 TEX
metric files derived from the METAFONT sources; the 944 Type1 font files in
pfb format; the font description files that match those of the T1 encoded EC



i
i

“eutypon21” — 2009/1/27 — 13:40 — page 12 — #16 i
i

i
i

i
i

12 C. Beccari

re
gu

la
r

ou
tl

in
e

sa
ns

er
if

ty
pe

w
ri

te
r

sl
id

es
pr

op
or

ti
on

al

sl
id

es
m

on
os

pa
ce

d

m
et

ra
e

upright shape m, bx m, bx m, bx m m
slanted shape m, bx m, bx m, bx m

upright serifed shape m, bx
slanted serifed shape m, bx

italics shape m, bx m, bx m, bx m
Lipsian italic shape m, b, bx

upright italics shape m, bx m, bx m, bx m
italics variant m, bx

upright italics variant m, bx
small caps shape m, bx m, bx m, bx m

visible m, bx m
invisible m, bx m

Table 7: Families, series and shapes available with the CB Greek fonts. Each
table slot contains the symbols for ‘medium’, ‘bold’, and ‘bold extended’ when
they are available for that particular family and shape that label the respective
rows and columns.

and LM fonts. Of course the distribution includes the informative cbgreek.pdf
file and its TEX source, and the font layout file grmn1000table.pdf (table 6).

The encoding file CB.enc was prepared by Apostolos Syropoulos for his
rendering in pfb format of my METAFONT fonts at the only size of 10 pt. I
modified a little the file comments related to some particular CB glyphs or cer-
tain specific positions of the CB fonts, but the substance is by Apostolos. The
font description files whose names start with lgrcm or lgrlcm are distributed
with babel and were originally prepared by Apostolos Syropoulos, before Jo-
hannes Braams verified them and included them into his bundle. I modified the
lgrcmr.fd and lgrcmss.fd font description files in order to accommodate the
new shapes6.

The copyright of the source METAFONT files is mine, but without the sup-
port of Apostolos Syropoulos I would have done nothing; much of what I put
in the source files derives from Apostolos; therefore he shares with me all the
rights of the copyright holder.

6By the way, the original fd files contain a warning that modifications can be made but
the modified files cannot be distributed with the same name. This warning applies to all files
distributed with the babel bundle; this restriction, though, cannot be applied to the fd files,
because their name has to be built up with the agglutination of the encoding and the family
names.
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A discussion with Claudio Beccari,
TEXie and book lover

Dimitrios Filippou

Kato Gatzea
GR-373 00 Agria Volos
Greece
E-mail: dfilipp at hotmail dot com

Claudio Beccari is a well-known TEXie. He has contributed enormously in
the expansion of TEX outside the English-speaking world, particularly in
the creation of tools for typesetting Latin-based languages with TEX. But
most likely, Claudio is known for his fonts for typesetting Greek text. His
cb font bundle has become the de facto standard for typesetting Greek
text. Recently, the cb fonts were released in Type1 format, as described
in Claudio’s own paper in this issue of Eutypon.

In summer 2008, Claudio announced that he was retiring from the
position he held at Politecnico di Torino. On that occasion, we asked him
for a web interview. Claudio gladly accepted to answer our questions.

Eutypon (Dimitrios Filippou): Dear Claudio, you are one of the most faith-
ful TEXnicians and one of the most prolific METAFONT users. Your work on
Greek fonts is well known and extremely appreciated by the TEX community.
However, few know you as a professor at Politecnico di Torino. Could you
please tell us a bit about yourself outside TEX, about your life, your career and
your achievements?
Claudio Beccari: I got my Master’s Degree in Electronics Engineering in
1963. I immediately entered as a researcher in Network Theory at Politecnico
di Torino and I got the Libera Docenza degree in 1971 (this degree is a sort of
professorship degree; it does not exist anymore today). After the usual Italian
selective procedure through national competitions, I ended up as a full professor
in 1980. Since then, I have taught courses in Electric Network Theory, Electric
Network Synthesis, Design of Active Microwave Systems, Theory of Electronic
Circuits, Electronic Circuits and Advanced Electric Circuits.

My research fields strongly reflects the contents of the courses I have taught.
My best achievements are in the domain of Filter Theory and Synthesis, where
I described the new class of Jacobian filters, and a related research on optimal
weighed approximation of general-attenuation-peaks bandpass-filters-transfer-
functions; in the domain of Microwave Active Systems, with a colleague, we
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were successful enough to be the first Europeans to design, build and operate
the first European all-solid-state S-Band down-link satellite transmitter (it is
still flying on our heads on a geostationary satellite). As university professors,
we did not limit our study to the specific realization task, but we developed new
procedures and optimization programs capable of dealing with a wide variety
of active and passive system design problems, characterized by transcendental
transmission functions where it was pretty difficult to forecast the existence
and uniqueness of a solution.

When I became vice dean of the Faculty
of Engineering, I was overrun by the admin-
istrative tasks related to this position. I have
been appointed the Rector’s delegate for the
Erasmus Student Mobility and I am still coor-
dinating the only Erasmus Mundus Program
that involves an engineering faculty in Italy.
Eventually I became the Students’ Ombuds-
man. I will retire at the end of this month
[September 2008]. I am just 68 years old, but
I have already 45 years of activity as a re-
searcher and a professor. I think time has
come to let the young take my place.

I got married in 1969. My wife and I had
two children and we fostered a third one, with
whom we developed such strong ties that I
usually say we have three children. They are

all above 30 years of age, they are all married, and they made my wife and I
the happy grand parents of four grand children. Since my son and one of the
daughters live abroad, my retirement will come very handy to let my wife and
I to travel through Europe so that our grand children have the possibility to
know well their grandparents.

I had the opportunity to travel in many foreign countries—the only con-
tinent where I did not set foot is Australia/Oceania. I have visited northern
Greece and the most unusual souvenir I got from my vacation was a couple of
strip-designed comedies by Aristophanes in demotike: Lysistrate [Λυσιστράτη

(Lysistrata), adapted to Modern Greek for comics by Tasos Apostolidēs and
Giōrgos Akokalidēs; first published circa 1981], and Hoi Batrachoi [Οἱ βάτραχοι

(Frogs), adapted to Modern Greek for comics by Tasos Apostolidēs and Giōr-
gos Akokalidēs; first published circa 1981]. I thought I would not have any
difficulties reading them after my five years of classical Greek in high school. I
discovered though that demotike and katharevousa are almost two different lan-
guages. Nonetheless, with the help of a modern pocket English–Greek Oxford
dictionary, I went through the task and enjoyed it very much.

I love languages; I made all possible efforts to become capable at least of
reading all the modern official Latin-based languages. The last one I got ac-
quainted with is Rheto-Romance or Rhetic, one of the official Swiss languages,
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but widely spoken also in Italy (it is not a dialect). I still have some difficulty
with Rumanian, but things are getting better as time passes by. I can fluently
speak English and French. I get along pretty well with Spanish and Portuguese,
but I am not that fluent. I read well Catalan and Galician. Rhetian and Ro-
manian are more difficult, for Rhetian because of the lack of material; for
Romanian because of the large amount of Slavic and Turkish roots. Technical
Romanian is almost transparent in its meaning, while, for example, newspaper
Romanian sometimes is impenetrable for me unless I use a dictionary. I have
a rudimentary knowledge of German, Dutch, and Swedish so that I can be a
tourist in those countries. Languages are really fascinating!

E: If I’m not wrong, your involvement with TEX goes back in 1992, when you
presented hyphenation patterns for Italian and Latin. What brought you into
TEX?

CB: My involvement with TEX officially started at the Cork TUG Confernence
in 1991. I was already pretty well involved within Politecnico [di Torino]. I had
already developed the hyphenation patterns for Italian and, since at that time
at Politecnico version 2.x of the TEX interpreter was used, I was in charge
of maintaining the special single language version with the Italian patterns
preloaded in the format.

At that time, I became an expert on hyphenation patterns. I actually worked
on the hyphenation patterns for Italian and Latin, and I wrote a paper on
them in 1992, but when version 3 of the TEX interpreter became available on
our mainframe, I prepared the patterns for French, Spanish, Portuguese, and
Catalan. The first public document that we typeset in a multilingual environ-
ment, was a bilateral agreement between the Technical University of Catalunya
and our Politecnico. Of course, the Catalan text was hyphenated with my new
patterns and our partners were so excited to find a properly typeset document,
that they asked us the style and the pattern files. Luckily enough, another
real Catalan made real pattern and style files, that now there are no prob-
lems in using LATEX in Catalunya. Later on, I made hyphenation patterns also
for Romanian, Greek and Coptic. Even for Romanian and Greek, real Roma-
nians and Greeks (Dimitrios Filippou) made real patterns, so that my errors
got eliminated. Nevertheless I was pretty proud when a comparison between
different Greek hyphenation patterns were made and it turned out that in
spite of the fact that my patterns missed the largest number of possible hy-
phen points compared to the other ones, they got the least number of wrong
hyphen points. Pretty good for a non-Greek speaking person. But the point
is not this: the CTAN hyphenation patterns, now regularly distributed, have
different patterns for modern Greek with monotoniko spelling, modern Greek
with polytoniko spelling and classical Greek (with polytoniko spelling). Depend-
ing on the preferred or required spelling, real Greeks can now use the proper
patterns.

By 1991, I had already written a book in Italian: LATEX — A System of
Electronic Publishing [original title: LATEX — Guida a un sistema di editoria
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elettronica, Casa Editrice Libraria U. Hoepli, Milano 1991; ISBN 88-203-1931-
4]. Probably, it was the first book on LATEX in Italian; in any case it was
published by an important publishing house, which facilitated its diffusion.
Now, I occasionally consult that book and I feel ashamed of the many errors
it contained. Nevertheless, the book continued to be sold in spite of the fact
that after three years it became obsolete because of LATEX 2ε—there are people
that buy it even nowadays. . . When somebody writes me on my mail, I try to
discourage them from buying it, and to address them to the site of the Italian
TEX Users’ Group (GuIT: http://www.guit.sssup.it/) where there is newer
material on LATEX.

I am now a member of the Directive Council of the GuIT. I decided to write
a newer (Italian) book on LATEX, Introduction to the Art of Typesetting with
LATEX, but as a member of the association I decided to accept contributions
(papers, ideas, corrections, not money!) from other members, so that I am now
just the editor. The document may be freely downloaded from the association
site and apparently is being appreciated by a lot of people. At the same time
other members decided to publish their LATEX notes, tricks, instructions, so that
now the association site has several links to other documents. Now the Italian
users have plenty of documentation, while up to a year ago they had just the
Italian translation of the Not So Short Introduction to LATEX by Ötlicher.

In the 28 years that I have been involved with LATEX, besides the above book
and some fonts, I designed several classes for publication of technical books,
from the Engineer’s Handbook to A Quick Reference Guide for the Engineer ;
the Land Surveyor’s Handbook ; several books in geotechnics, electronics and
other similar scientific or technical books where a lot of mathematics is in-
volved. I am the permanent “LATEX consultant” of the tiny University Press
of Politecnico di Torino, where at least 100 engineering and architecture text-
books were typeset. Here, I also published the half dozen books I wrote for
my students—of course with LATEX. I had to make myself also a large set of
macros for plotting electrical and electronics circuit schematics; I can certainly
say that except for some photos, those books do not contain a single pixel that
is not set with LATEX.

I wrote a master thesis bundle (now also on CTAN) and convinced scores
of students to learn LATEX to write their theses with LATEX and my bundle.
Recently some of my students told me they are using LATEX, because they
learned it from their father or mother who, in turn, started using LATEX when
he or she was a student of mine. This makes me feel a little proud, but also
very old!

E: In a 1998 TUGboat issue, you and Apostolos [Syropoulos] presented the cb
Greek set of fonts. What made you decide to create new METAFONT fonts for
Greek?

CB: One day, I was talking with a friend of mine, teacher of Latin and classical
Greek in our classical high school. Myself, I frequented that type of high school,
so that we often would speak about the decline of interest in studying classical
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humanistic subjects, especially Greek. My friend was not so pessimistic; in
facts she was complaining because she could not assign exercises in Greek,
typeset in a proper way, and was forced to use only handwritten sources and a
photocopier. I said: No problem; use LATEX! Actually when I got home and had
some time to explore the archives I found out that in mid-nineties there was
only the Didot styled Greek font made by Sylvio Levy. Better than nothing,
but it was impossible to use the bells and whistles of LATEX: families, series and
shapes, for example; Greek fonts for slides, another example. I started studying
the problem and working on it. I decided another layout for the Greek glyphs
and other means of using the medial and final sigma in a way more suitable
for users of this language who did not have a Greek keyboard (as my friend,
professor of Greek). I decided these fonts had to be managed the same way as
the emerging EC fonts. But I needed some Greek help, some help from a real
Greek, not from a past non-Greek student of classical Greek as I was.

This is why I explored the web and discovered Apostolos Syropoulos. We
became friends very quickly and our [e]mail correspondence became very fre-
quent. Apostolos was the first one to really use my fonts; he actually used them
to prepare slides for a presentation he had to do at that time. The work was far
from finished, but the fonts were already usable to a certain extent. Without
Apolstolos help, I could not have terminated the job. (Thanks, Apostolos, for
your help and your support!)

The matter became more complicated by the end of the nineties, because
my Greek rasterized fonts did not show well on Adobe Reader and similar
PDF viewers. The new pdlatex was emerging and becoming very popular.
[PostScript] Type1 fonts were a necessity. Apostolos offered to do the whole
conversion from METAFONT to PostScript using the program autotrace that
had then become available. He eventually produced all Type1 fonts from the
METAFONT sources in the same font sizes as the EC fonts and uploaded them
on CTAN.

These actions started to produce a diffused use of my fonts also in Greece
and suggestions and bug fix requests started to flow in. With the help of Dimi-
trios Filippou (thanks a lot, Dimitrie!), I redesigned the Lipsiakos shape and
the sans serif lower case letters. Meanwhile, the number of users of these fonts
grew up very quickly, so that errors were corrected almost daily. I started to
learn myself to do the conversion from METAFONT to PostScript Type1 in
order to upgrade the bundle on CTAN. Then the situation settled down and
errors and bug fixes apparently disappeared.

In 2005, the bundle was so rich with the various sizes, families, series and
shapes that it could not be completely stored in the TeXlive distribution. Apos-
tolos suggested to maintain only the 10 pt size and so was done. By the end of
2007, after some discussions with our international TUG president Karl Berry,
we decided that the whole collection could be distributed again. I decided to
redo the whole tracing work, this time with the programs mftrace and potrace,
and the whole new collection of the CBgreek font collection has now both the
METAFONT sources and the Type1 versions in sync. Apostolos, meanwhile is
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working on an expert font that contains both the Latin and the Greek alphabets
and special symbols, so that it can be used with X ETEX (and X ELATEX).

E: You are one of the few people I know to have used METAFONT extensively.
What is your opinion about this program? Now with the advent of OpenType
fonts and X ETEX, can we say that METAFONT is dead? Could we say that
PostScript Type1 fonts are also dead?

CB: I still use METAFONT and I keep producing fonts through this program.
I am not too excited about OpenType fonts and X ETEX. Both are excellent,
but I don’t have any occasion to use them. I typeset mostly in Italian and
in English; both languages are dealt with very well by “plain” pdfLATEX. I
perfectly understand that people who have to use various alphabets at the
same time in the same document, need them [i.e., OpenType fonts and X ETEX]
in an absolute way. If and when I learn Japanese—thanks to my daughter and
my family in law—I may start using them.

E: There are many efforts for a new TEX: X ETEX, luaTEX, etc. Are you involved
in these projects in any way? If not, what would you suggest as main changes
in the design of the new TEX?

CB: I am not involved in the production of these new tools; nevertheless I
already wrote at least one paper in TUGboat asking for the introduction of
the possibility of using also floating point numbers within TEX in a native way
(and why not X ETEX, etc.). At the TUG conference in Marrakesh (2006), Hans
Hagen showed me that with luaTEX it is already possible to use floating point
numbers. I believe that modern computers, even the small laptops, can deal
with floating point numbers and can use the computer processor capabilities
in a better way. Recently, I read a paper by Nelson Beebe who was supporting
my proposal to use floating point numbers in a native way. I am very glad that
a renown mathematician and TEX-guru like Nelson Beebe supports my point
of view, but on one side I am a little upset when I read profound analyses
of the best accuracy reachable with floating point numbers, and, on the other
side, the urgent application of these computations to electronic typography.
If we, engineers, made all these discussions about numerical accuracy in our
computations, we would still be cutting stones with chisel and hammer. Applied
sciences would not benefit from these discussions; after all, engineering is the
art of approximation, not that of precision, as novelists like to depict us. We
(engineers) can make pretty precise apparatus, but through tortuous paths with
fuzzy boundaries; we know how to control accuracy, even if we cannot reach
precision. After all, the telecommunications satellite, whose down-link amplifier
was designed by my team, has been working and is still working well for more
than 20 years, in spite of the fact that we invented optimization algorithms
that had never been tested before.

I am still hoping that εTEX, or pdfεTEX, or X ETEX, or what else in the fu-
ture, will be capable of computing also with floating point numbers, in addition
to integer and fixed radix computations, as they do today.
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E: You have really impressed us with all that effort you have put into LATEX.
Now, let me ask you a few more critical questions. With almost 20 years of
(La)TEXing, what have you learned through (La)TEX beyond typesetting books?
CB: Well, LATEX for me was the actual implementation with which I could
realize (to the extent I was capable of) beautiful books, according to Knuth’s
auspices.

“I learnt a lot of
things from
electronic typography.
I started looking at
books with a different
eye; I started
noticing their graphic
design, the choice of
fonts, the delicate
harmonies . . .
Now, I can hardly
pick up any book and
refrain from
examining all these
details.”

But I learnt a lot of things from
electronic typography. I started look-
ing at books with a different eye; I
started noticing their graphic design,
the choice of fonts, the delicate har-
monies of page balance, in size, color,
and readability and legibility. Now, I
can hardly pick up any book and re-
frain from examining all these details.
By knowing the underlying artistic el-
ements, I can now enjoy what before
I completely neglected. A book in my
hands, now, gives me a particular plea-
sure even before I start reading it.

My father was an ancient-book col-
lector. I did never appreciate his hobby
when I was typographically ignorant.
When he passed away, I had to strug-
gle with my (typographically ignorant)
brother in order to keep for myself
some of the oldest specimens, and now
I can keep them as religious items to
venerate—well, ehm, let’s not exagger-
ate!

This past summer, I was visiting for the n-th time the Ducal Palace in
Urbino, the birth town of the painter Raphael Santius, and capital of the duke-
dom of Federico da Montefeltro. He [Duke Federico da Montefeltro] died in 1482,
just ten years before the (re)discovery of America by Christopher Columbus,
but about 30 years after the invention and practical application of typography
by Gutenberg. The Duke wanted a new precious Bible prepared on purpose for
him (of course in a single copy) by the most renown copyists and illuminators
of his time. Pope Clemens XI, also born in Urbino, when he was elected Pope,
moved all the belongings of the Duke’s extinct family, including this Bible,
to the Vatican Museums. The Ducal Palace was completely emptied. Now it
is a renown Pinakotheque (paintings gallery), but it used to lack everything
made by, or for, the illustrious people of Urbino. Eventually some copies of
the Codex Urbinas (the above Bible) have been reproduced in a perfect way
from the originals that remain in the Vatican Museums, and I could finally see
and “touch” these marvels of hand made books, from which the typographical
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layout and the book design originated. It was an unbelievable emotion that I
could experience also thank to my recently acquired acquaintance with the art
of typography.

For this same reason, this past summer I opened my house for hosting
an exhibit of the production of some artistic handcrafters, among which an
ancient-book restaurateur and book binder. I spent most of the time of the
exhibit chatting with this enthusiast restaurateur and I filled up a small part
of my huge ignorance in that field.

E: Italy has a long tradition in typography and some of the nicest books ever
made were printed in your country. But if I ask you to comment on the current
state of typography in your country, what would you say? (I ask this question,
because in Greece, the introduction of desk top publishing really wiped out all
typographic tradition. Every kid with a computer has turned himself into a type-
setter, publishers and printers don’t give a damn about aesthetics and quality
and the result is a disaster.)

CB: Yes, Italy contributed a lot to culture and typography, but I think it
passed through dark times especially in the XIX century, when the influence
of French typography was so strong, that the “Italian style”—if such a thing
ever existed—almost vanished. I own a half dozen books printed in the XVI
century; most of them were printed in Italy and they were wonderful. At the
same time, for the farewell party in occasion of my retirement, I have been
offered a book printed in Parma in MDCCCIII (1803); it does not name the
typography, but the title page mentions the Bodonian typefaces. If it was not
produced in the typography owned and operated directly by Bodoni himself, it
was printed in a print shop of one of his apprentices, who evidently was using
his master’s typefaces (beautiful) and was putting into practice what he had
previously learned as an apprentice. Even if the small book is not one of those
you’d see in a museum, it’s beautifully designed, the typefaces, beautiful by
themselves, are set in an elegant grid with ample margins; I would say the page
design was drawn with unusual ratios: the trimmed page is 115 mm× 186 mm;
the main text grid is 57 mm × 102 mm; the horizontal margins 38 mm and
26 mm; the vertical margins 56 mm and 34 mm. Even if these measurements
are approximate and perhaps don’t sum up to the page dimensions, I don’t see
any known ratio of these quantities. So in the hands of real artists the rules
may be broken and the result may be fascinating.

In the XX century, industrialization has diminished the quality all over
the world. Nevertheless there still are some artisans that maintain the quality
of the trade. Type designers (of the recent ones, I remember Aldo Novarese),
master typographers, master book binders still exist and are not so rare. Many
of them practice the restoration of ancient books and can make miracles, not
only because the technical means are much better than, say, 20 years ago, but
because they integrate their artistic qualities into their work.

But it’s true; nowadays everybody who owns a computer believes to be a
master typesetter. Of course it is not so, but luckily enough they earn their
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The title page of the book that Claudio got as present for his retire-
ment: Jean-Baptiste-Louis Gresset, Ver-Vert ossia Il Pappagallo, trans-
lated from French to Italian by Lodovico Antonio Vincenzi. It was printed
in Parma by Giovanni Battista Bodoni in 1803 and it was rather small:
pages xii + 67; cover size 127 mm × 198 mm, page size 123 mm × 193 mm;
front matter set in 11/14.5 pt (10/13.5 dd); main matter set in 8/12.3 pt
(7.5/11.5 dd).
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The first page of the dedication from the book that Claudio got as present
for his retirement. The book was dedicated by the translator to Carolina
Bonaparte, sister of Napoleone Bonaparte and wife of Gioacchino Mu-
rat, King of Naples by appointment of his brother-in-law, the Emperor
Napoleon.
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“Alfabeta” Reber, a Greek script font designed by Aldo Novarese (1920–
1995) for the metal typecaster Nebiolo of Turin, which ceased produc-
tion in 1978. The image is from a Nebiolo font catalogue, which was
reproduced in a book on type design written by Novarese himself (Aldo
Novarese, Il segno alfabetico, 2nd ed. Progresso Grafico, Torino 1990). No-
varese is better known for the Microgramma or Eurostile (sic) square-like
sans serifs.
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money with commercial publications, catalogues, and the like, while real books
in general maintain a certain level of quality, and some of them may become
collectors’ items as typographical masterpieces.

E: One last question more relevant to TEX: There is no doubt that Knuth
taught us not only TEX, but typography in general as well. However, some people
(Stephen Wolfram, the creator of Mathematica, is one of them, if I remember
well) have criticised Knuth that by leaving TEX as free software, he created a
mess (i.e., the various TEX derivatives) without a leader to untangle it. What’s
your opinion about free software? Do you agree with Knuth’s approach or not?
CB: I am totally favourable to free software and I don’t agree with those
who want to control the development of a certain type of applications. Knuth
was admirable with his work and thanks to his free software he has given an
enormous push to the development of better software. Let’s admit it: Knuth’s
line breaking algorithm and pattern based hyphenation has reached the best
software, even the commercial one. The typesetting of mathematics has become
the nucleus of most equation editors, even if most of the time the developers
are unable to integrate the result within the text in the proper way.

I have a small fame as class designer; I do not pretend my classes are
exceptional; they simply aided some people to do what they could not do with
commercial software. The employee at my bank one day said to me: “Oh, you
are Prof. Beccari. I know you; you created the style file for writing theses.
My brother used it while he was writing his master thesis in Environment
engineering. I wish I knew it when I prepared my thesis in Economics. He did
a marvellous work in a relatively short time, while I worked almost one year
for writing a document that could not stand a comparison with my brother’s
one.”

This is what comes out; more and more people are now capable of noticing
the difference and are starting to appreciate good quality typesetting. If all this
software was commercial, I doubt it had such a popularity and such a large
number of users. Let’s not speak of the many valuable contribution produced
by volunteers that sometimes gave the community very good pieces of software
and real steps forward in the quality of the final product.

E: Dear Claudio, I want to thank you once more for the extremely interesting
conversation we had, and for your endless efforts in the development of the
Greek part of TEX. The Greek TEX Friends wish you a happy retirement with
lots of TEXing!
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Στοιχειοθεσία διπλωματικής εργασίας με

το X ELATEX

Αρτέμιος Γ. Βογιατζής

Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
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Η/Τ: artemiosv at gmail dot com

Η συγγραφή μιας διπλωματικής εργασίας, προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής,

είναι μία επίπονη εργασία. Ιδιαιτέρως στον κλάδο των θετικών και εφαρμο-

σμένων επιστημών, η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου για την παρουσί-

αση της διατριβής αποτελεί κεφαλαιώδες σημείο — και συχνά μη αναστρέ-

ψιμο — στη διαδικασία της συγγραφής μίας διατριβής. Στο παρόν άρθρο

εξηγούνται οι εμπειρίες του συγγραφέα στη συγγραφή διπλωματικών ερ-

γασιών με το LATEX, το LATEX2ε και πιο πρόσφατα με το X ELATEX. Ο

συγγραφέας του άρθρου ελπίζει οι δικές του εμπειρίες να αποτελέσουν ένα

χρήσιμο βοήθημα για άλλους συγγραφείς διπλωματικών εργασιών στον

ελλαδικό πανεπιστημιακό χώρο.

Typesetting a diploma thesis with X ELATEX, by Artemios G. Voyi-
atzis — Writing a diploma thesis, at undergraduate or graduate level,
is a painful exercise. Particularly in the field of theoretical and applied
sciences, the choice of a suitable tool for the presentation of the thesis is
an essential—and often irreversible—point in the process of thesis writ-
ing. This article presents the author’s experiences in writing theses with
LATEX, LATEX 2ε and more recently with X ELATEX. The author of this ar-
ticle hopes his experiences to be of some help for other theses writers in
the Greek academic world.

1 Εισαγωγή

Η μετάδοση της γνώσης στα πεδία των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών
απαιτεί οικονομία λόγου, σαφήνεια και επιστημονική ακρίβεια. Τα κείμενα που χρη-
σιμοποιούνται ως μέσα αποτύπωσης και μετάδοσης της γνώσης αυτών των πεδίων
έχουν σε μεγάλο βαθμό συγκεκριμένη μορφή εμφάνισης, περιέχουν μαθηματικά
σύμβολα, εξισώσεις, σχήματα, εικόνες και διαγράμματα καθώς και αναφορές σε
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προηγούμενες εργασίες. Οι διπλωματικές εργασίες, προπτυχιακού και μεταπτυχια-
κού επιπέδου, είναι τεχνικά κείμενα που καταλαμβάνουν σημαντική έκταση, που
κατά κανόνα ξεπερνά τις σαράντα σελίδες.

Η συγγραφή μίας διπλωματικής εργασίας είναι το τελικό στάδιο μίας (συνή-
θως) κοπιαστικής διαδικασίας κτήσης γνώσης. Το τελικό κείμενο είναι μία αναφο-
ρά του συγγραφέα, μέσω της οποίας αποδεικνύει ότι κατέχει πλέον το αντικείμενο
που πραγματεύεται. Δεδομένης της χρονικής στιγμής της συγγραφής, αλλά και
της εργασίας που έχει προηγηθεί, η χρήση του σωστού εργαλείου στοιχειοθεσίας
είναι μία κρίσιμη και (συνήθως) μη αναστρέψιμη επιλογή.

Το παρόν άρθρο έχει στόχο να μεταφέρει την εμπειρία που αποκόμισα κατά
τη συγγραφή των διπλωματικών μου εργασιών στα συστήματα στοιχειοθεσίας
LATEX, LATEX2ε και X ELATEX και να συγκεντρώσει τις απαντήσεις στις συνήθεις
ερωτήσεις συναδέλφων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε μία μορφή
«οδηγού επιβίωσης». Η κύρια ερώτηση ήταν και είναι: «Γιατί να στοιχειοθετήσω
την εργασία μου στο περιβάλλον του TEX;» Η απάντηση ήταν και είναι: «Για να

δημιουργήσεις ένα οπτικό αποτέλεσμα τόσο καλό, όσο και η εργασία σου.»

2 Κριτήρια επιλογής συστήματος

στοιχειοθεσίας

Τα τεχνικά κείμενα έχουν συνήθως προκαθορισμένη μορφή, ανάλογα με το πού
απευθύνονται, και περιέχουν ένα σύνολο από στοιχεία, τα οποία απαιτούν ειδικό
χειρισμό για την παραγωγή και σύνθεσή τους σε ένα ενιαίο σύγγραμα.

Η εισαγωγή του κειμένου και η δυνατότητα ορθογραφικού του ελέγχου είναι
οι ελάχιστες απαιτήσεις από ένα πρόγραμμα στοιχειοθεσίας. Υπάρχουν ωστόσο
μία σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσει κάποιος, πριν
επιλέξει το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσει.

Η επιλογή του LATEX αρχικά και του X ELATEX τελικά έγινε από εμένα, αφού
αξιολόγησα τα παρακάτω κριτήρια ως πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

1. Μειονέκτημα: Καμπύλη εκμάθησης του περιβάλλοντος εργασίας.

2. Μειονέκτημα: Εγγενής υποστήριξη ελληνικής γλώσσας.

3. Μειονέκτημα: Διαθεσιμότητα ελληνικών γραμματοσειρών.

4. Πλεονέκτημα: Υποστήριξη κανόνων συλλαβισμού και ελληνικής τυπογρα-
φίας, ώστε να μην αλλοιώνεται η εικόνα του κειμένου.

5. Πλεονέκτημα: Υλικό και γνώση που υπήρχε ήδη διαθέσιμο από συγγραφή
άλλων τεχνικών εργασιών. Συμβατότητα με εκδότες πρακτικών συνεδρίων
και περιοδικών του χώρου.

6. Πλεονέκτημα: Αυτόματη παραγωγή πινάκων αναφορών (περιεχόμενα, κατά-
λογοι σχημάτων και πινάκων), χωρίς την επέμβασή μου.
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7. Πλεονέκτημα: Αυτόματη αρίθμηση των αναφορών στο κείμενο, συμπεριλαμ-
βανομένης της βιβλιογραφίας, χωρίς την επέμβασή μου.

8. Πλεονέκτημα: Δυνατότητα εισαγωγής βιβλιογραφικών αναφορών από συ-
στήματα διαχείρισης αναφορών όπως το RefWorks και το EndNote.

9. Πλεονέκτημα: Αυτόματη διαμόρφωση των βιβλιογραφικών αναφορών σύμ-
φωνα με τα διάφορα πρότυπα χωρίς την επέμβασή μου.

10. Πλεονέκτημα: Εισαγωγή εικόνων, διαγραμμάτων και σχημάτων, χωρίς να
αλλοιώνεται η μορφοποίηση του περιβάλλοντος κειμένου.

11. Πλεονέκτημα: Εύκολη εισαγωγή και επεξεργασία μαθηματικών συμβόλων
και εξισώσεων με αυτόματη αρίθμηση.

12. Πλεονέκτημα: Εύκολη εισαγωγή αναφορών και παραπομπών από το κείμενο
προς άλλα σημεία του εγγράφου όπως κεφάλαια, ενότητες, εξισώσεις, πίνα-
κες και σχήματα.

13. Πλεονέκτημα: Μεγάλη διαθεσιμότητα πηγών πληροφόρησης και διάθεση
υποστήριξης και βοήθειας από μία πολυπληθή κοινότητα, αλλά και από βι-
βλία, ελληνικά και ξενόγλωσσα [1, 2].

14. Πλεονέκτημα: Ανοικτός κώδικας και ελεύθερη διανομή όλου του συστή-
ματος σε όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα, όπως για παράδειγμα
Microsoft Windows, GNU/Linux και MacOS.

Τα μειονεκτήματα είναι αρκετά ισχυρά ώστε να αποτρέψουν κάποιον στην
πρώτη του επαφή με τον κόσμο του TEX. Από την άλλη πλευρά, τα πλεονεκτή-
ματα δεν είναι εύκολο να τα αποδεχθεί κανείς, παρά μόνο μετά από τη συγγραφή
αρκετών κειμένων και αφού σπαταλήσει πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να πείσει
ένα άλλο λογισμικό για το πώς ακριβώς θέλει να συμπεριφερθεί. Κάτι τέτοιο δε
συμβαίνει στον κόσμο του TEX, ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο του κειμένου
που στοιχειοθετεί.

Το X ELATEX είναι η επέκταση του LATEX σε περιβάλλον Unicode. Η επέκταση
αυτή εξάλειψε τα δύο από τα τρία μειονεκτήματα, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω
(συγκεκριμένα τα 2 και 3).

Είναι γεγονός ότι η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στο LATEX δεν ή-
ταν σωστή από τεχνική άποψη. Αυτό οφείλεται σε εγγενείς αδυναμίες του LATEX
στην επεξεργασία χαρακτήρων εισόδου 8-bit. Στο πέρασμα του χρόνου υλοποι-
ήθηκαν διάφορες μέθοδοι για την παράκαμψη αυτής της αδυναμίας. Η κάθε μία
από αυτές έχει τις δικές της υποθέσεις εργασίας και ιδιοτροπίες.1 Το X ELATEX
επεξεργάζεται χαρακτήρες Unicode και συνεπώς υποστηρίζει εγγενώς την ελλη-
νική γλώσσα. ΄Οποιο χαρακτήρα εισάγει ο χρήστης από το πληκτρολόγιό του,
αυτός και θα απεικονιστεί τελικά, χωρίς να καταφεύγει κανείς σε μακροεντολές.

1
΄Οπως για παράδειγμα το πώς εισάγουμε και το πώς χειρίζεται και απεικονίζει το σύστημα

τα ελληνικά εισαγωγικά « και ».
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Πιστεύω ότι θα μπουν «στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας» όλες οι ιστορίες τέ-
χνης και τεχνικών μετατροπής κειμένων από κωδικοποίηση σε κωδικοποίηση για
να εμφανίζονται σωστά τα ελληνικά. Συνεπώς με το X ELATEX δεν υφίσταται πλέον
το μειονέκτημα 2.

΄Ενα συχνό παράπονο των χρηστών του LATEX είναι η αδυναμία αξιοποίησης
ευρέως διαθέσιμων γραμματοσειρών και ιδιαίτερα των ελληνικών γραμματοσει-
ρών. ΄Ηταν συχνό φαινόμενο μία γραμματοσειρά να είναι διαθέσιμη σε όλα τα
προγράμματα ενός υπολογιστή εκτός από το LATEX. Το πιο σημαντικό κατά τη
γνώμη μου χαρακτηριστικό του X ELATEX, απόρροια της υποστήριξης Unicode,
είναι η υποστήριξη γραμματοσειρών OpenType, μέρος των οποίων είναι και οι
γραμματοσειρές τύπου TrueType. Πλέον, το X ELATEX απεγκλωβίστηκε από τις
ιδιότροπες γραμματοσειρές και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γραμματοσειρά
της αρεσκείας του για τη στοιχειοθεσία του κειμένου του, όπως σε κάθε άλλο
πρόγραμμα. Συνεπώς με το X ELATEX δεν υφίσταται πλέον το μειονέκτημα 3.

Με βάση τα σημεία που αξιολόγησα, προκύπτουν συνολικά πάρα πολλά θετικά
σημεία για το X ELATEX και μόνο ένα αρνητικό σημείο, η καμπύλη εκμάθησης.
Θεώρησα και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσει κανείς χρόνο στην εκμάθησή
του X ELATEX. Η επένδυση αυτή αποδίδει διαρκώς!

3 Περιβάλλον εργασίας

Το X ELATEX είναι διαθέσιμο σε όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Αυτή
την περίοδο χρησιμοποιώ ως περιβάλλον εργασίας το λειτουργικό σύστημα Micro-
soft Windows. Η διανομή MiKTEX από την έκδοση 2.7 υποστηρίζει Unicode και
περιέχει το X ELATEX. Διανέμεται δωρεάν,2 με άδεια χρήσης ανοικτού κώδικα.
Ως κειμενογράφο χρησιμοποιώ το Texmaker, ένα δωρεάν διαθέσιμο επεξεργαστη
κειμένων LATEX, ο οποίος υποστηρίζει εγγενώς τη δυνατότητα αποθήκευσης και
χρήσης αρχείων με κωδικοποίηση Unicode.3 Το λειτουργικό σύστημα παρέχει
τις απεικονίσεις του πληκτρολογίου για την εισαγωγή χαρακτήρων από όλα τα
αλφάβητα, μεταξύ των οποίων και τα πολυτονικά ελληνικά, αν χρειαστούν.

4 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη σε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για τη συγ-
γραφή μίας διπλωματικής εργασίας ή μιας οποιασδήποτε πανεπιστημιακής διατρι-
βής γενικότερα (μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης, διδακτορική διατριβή, κ.λπ.).
Δεν είναι ένας οδηγός για το πώς να γράψετε την εργασία σας, αλλά πιο πολύ
ένας οδηγός για το τι να αποφύγετε και τι να προετοιμάσετε. Θα ήθελα να είχα
στη διάθεσή μου τις παρακάτω συμβουλές όταν ξεκίνησα να γράφω τη δική μου
εργασία. Θα με είχαν γλιτώσει από πάρα πολύ χρόνο.Ελπίζω να σας φανούν για
εσάς χρήσιμες και μάλιστα εγκαίρως χρήσιμες.

2
Η ιστοσελίδα της διανομής είναι η http://miktex.org/.
3
Περισσότερες πληροφορίες για το Texmaker είναι διαθέσιμες στο URL http://www.

xm1math.net/texmaker/.
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4.1 Προετοιμασία της συγγραφής

Γενικές οδηγίες για τη χρήση του LATEX και των παραγώγων του για τη στοιχειο-
θεσια κειμένων είναι διαθέσιμες σε πολλά σημεία, όπως για παράδειγμα τα [1–3].
Πριν ακόμη ξεκινήσετε τη συγγραφή, μάθετε αν υπάρχει κάποιο πρότυπο συγγρα-
φής (template) ή υποχρεωτική μορφή της εργασίας σας. Σε πολλά πανεπιστήμια
του εξωτερικού αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο. Βρείτε το πρότυπο και ελέγξτε
για σημεία που χρήζουν προσοχής. Αναζητήστε αν είναι δυνατό κάποιο παλαιό
(συμ)φοιτητή που να έχει γράψει την εργασία του με βάση το πρότυπο αυτό σε
LATEX ή και σε X ELATEX (η μετάβαση από LATEX σε X ELATEX είναι αρκετά εύκολη,
αρκεί η μετατροπή του αρχείου εισόδου σε κωδικοποίηση Unicode). Διαμορφώ-
στε το σκελετό της εργασίας σας με βάση αυτό το πρότυπο και κρατήστε το στην
άκρη.

Η διαδικασία αυτή θα σας δώσει τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε με το πε-
ριβάλλον του X ELATEX από την αρχή της εργασίας σας, οπότε και υπάρχει πε-
ρισσότερος χρόνος για πειραματισμούς και δοκιμές. ΄Οταν θα έρθει η ώρα της
συγγραφής υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για γρήγορα αποτελέσματα. ΄Εχοντας ετοι-
μάσει τη δομή και την εμφάνιση του κειμένου και ξέροντας ότι η στοιχειοθεσία
δουλεύει σωστά, θα έχετε μία έννοια λιγότερη τις δύσκολες στιγμές.

4.2 Δομή κειμένου και αρχείων

Το TEX σάς δίνει τη δυνατότητα να διατηρείτε ένα κεντρικό αρχείο, μέσα από
το οποίο να φορτώνετε τα υπόλοιπα αρχεία. Κατατμήστε την εργασία σας σε
αρχεία ανά κεφάλαιο ή και μικρότερες ενότητες, όπως φαίνεται και στο απόσμασμα
παρακάτω.

\begin{document}
\input{coverpages.tex}
\tableofcontents
\listoftables
\listoffigures
\input{chapter1}
\input{chapter2}
\input{chapter3}
\input{chapter4}
\input{chapter5}
\end{document}
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{thesis}

Με τον τρόπο αυτό έχετε μικρότερα αρχεία για επεξεργασία και άρα λιγότερο
ψάξιμο (scrolling) για να εντοπίσετε ένα σημείο για διόρθωση. Επίσης, ένα πα-
ράπλευρο κέρδος είναι ότι μπορείτε να δημιουργείτε ένα αρχείο εξόδου με ένα ή
μερικά κεφάλαια μόνο με ελάχιστες επεμβάσεις. Αρκεί να βάλετε σε σχόλια όλες
τις γραμμές της μορφής \input{chapterX}, ώστε να εξαιρεθούν από το τελικό
κείμενο.
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Μία σελίδα από τη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα. Το μέγεθος της

σελίδας είναι Α4. Η κύρια γραμματοσειρά του κειμένου είναι Minion Pro
της Adobe, ενώ για τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται οι γραμματοσειρές

Computer Modern του Κνουθ.
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4.3 Βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές

Διατηρήστε ένα μόνο αρχείο με όλη τη βιβλιογραφία σας (ή ένα ανά θεματική
κατηγορία, αν η εργασία σας καλύπτει ένα πραγματικά ευρύ πεδίο). Να προσθέτετε
πάντοτε οποιαδήποτε εργασία μελετάτε (όχι διαβάζετε) σε αυτό το αρχείο, είτε θα
τη χρησιμοποιήσετε τελικά, είτε όχι. Αν τη χρησιμοποιήσετε, βάλτε αμέσως τη
βιβλιογραφική αναφορά στο κείμενο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρείτε στο τέλος
της συγγραφής τις ακριβείς βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και το ίδιο το σώμα
της αναφοράς πολλές φορές.

Προσπαθήστε να επαναχρησιμοποιείτε το αρχείο βιβλιογραφίας όσο το δυ-
νατό περισσότερο. ΄Εχοντας ένα κεντρικό αρχείο βιβλιογραφίας και όχι ένα για
κάθε μία εργασία που κάνετε, έχετε ποιοτικότερες βιβλιογραφικές αναφορές στο
πέρασμα του χρόνου, καθώς θα ενσωματώνονται οι διορθώσεις που επιβάλλουν
οι επιμελητές εκδόσεων. Επιπλέον, θα αναφέρεστε με ευκολία σε εργασίες που
χρησιμοποιείτε συχνά στις δικές σας ως αναφορά, αφού θα έχουν το ίδιο κλειδί
αναφοράς συνεχώς.

4.4 Πίνακες και σχήματα

Προτιμήστε να φτιάχνετε τα σχήματα και τους πίνακες σε απλή μορφή από την
αρχή. Διατηρήστε ορισμένα πρότυπα κατασκευής τους, τα οποία να χρησιμοποιείτε
κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε ένα νέο πίνακα ή σχήμα. Αυτά τα δύο
πράγματα τείνουν να απαιτούν το μεγαλύτερο χρόνο στην τελική ετοιμασία του
κειμένου. Αφιερώστε λίγο χρόνο από την αρχή, έστω για να έχετε τα δεδομένα
που θα χρειαστούν. Είναι ιδιαίτερα κουραστικό να προσπαθεί κανείς να φτιάξει 50
σχήματα στο τέλος. Είναι πιο εύκολο να φτιάχνετε μερικά κάνοντας ένα ευχάριστο
διάλειμμα από τη συγγραφή του κειμένου.

4.5 Κείμενο

Το πιο ογκώδες και δύσκολο να παραχθεί κομμάτι της δημιουργίας σας είναι το
ίδιο το κείμενο. Φροντίστε να έχετε αρκετά ψηφιακά αντίγραφα της πνευματικής
σας εργασίας, αλλά όχι τόσα πολλά ώστε να μην είναι δυνατό να εντοπίσετε ποιό
είναι το πλέον πρόσφατο αντίγραφο.

Αν δουλεύετε σε παραπάνω από έναν υπολογιστή, λάβετε μέριμνα για ένα
σύστημα συγχρονισμού των αρχείων σας και για ένα σύστημα λήψης αντιγράφων
ασφαλείας. Ακόμη και σήμερα δεν έχω καταλήξει στο τι είναι προτιμότερο: να
γράψει κανείς ένα κεφάλαιο από την αρχή ή να προσπαθεί να εντοπίσει τί είχε
αλλαχθεί από την προτελευταία έκδοση που εν μέρει και κατά λάθος ενώθηκε με
την τελευταία έκδοση ενός κειμένου.

Ελέγξτε το κείμενο για ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, πριν το δώσετε
σε κάποιον άλλον να το διαβάσει. Είναι ιδιαίτερα κουραστικό να διαβάζει κανείς
ένα ανορθόγραφο κείμενο. Αργά ή γρήγορα ο αναγνώστης ενός τέτοιου κειμένου
μετατρέπεται σε ορθογράφο και παύει να παρακολουθεί το νόημα του κειμένου. Οι
υπολογιστές είναι αρκετά καλοί πλέον στην ορθογραφία, απέχουν όμως πολύ από
την κατανόηση και κρίση ενός κειμένου. Προτιμήστε να αξιοποιήσετε καλύτερα
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το χρόνο του αναγνώστη σας, από το να κάνει τη δουλειά που μπορεί να κάνει
ταχύτερα και πιο επιμελώς ένας υπολογιστής.

5 Αντί επιλόγου

Το X ELATEX θεραπεύει τις ασθένειες των προηγούμενων εκδόσεων του LATEX,
προσφέροντας δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων Unicode και απευθείας χρήσης
γραμματοσειρών OpenType. Αποτελεί μία ιδιαίτερα ελκυστική λύση για τη συγ-
γραφή τεχνικών κειμένων με μοναδικά πλεονεκτήματα. Η «καμπύλη εκμάθησης»
του X ELATEX για όποιον δεν είχε έως τώρα επαφή με τον κόσμο του TEX φαντά-
ζει μεγάλη, ωστόσο η διαδρομή είναι ιδιαίτερα ελκυστική και γεμάτη ανταμοιβές.
Παρέχει τα ερεθίσματα και τα κίνητρα, για όποιον το επιθυμεί, να εντρυφήσει στον
κόσμο και στους κανόνες της τυπογραφίας, ψηφιακής και παραδοσιακής. Σε κάθε
περίπτωση το τελικό οπτικό αποτέλεσμα είναι επαγγελματικού επιπέδου.

Αναφορές

[1] Α. Συρόπουλος, LATEX , Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998.

[2] Ζ. Γ. Αγιουτάντης και Σ. Π. Μερτίκας, ΄Ενας πρακτικός οδηγός για τη συγ-

γραφή τεχνικών κειμένων, Εκδόσεις ΄Ιων, Αθήνα 2003.

[3] Α. Συρόπουλος, «Η μηχανή στοιχειοθεσίας X ETEX», Εὔτυπον, Νο. 16–
19 (2007), σσv. 69–74. (URL: http://www.eutypon.gr/eutypon/pdf/
e2007-19/e19-a04.pdf.)
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Ιστορίες τυπογραφίας μέσα από το

μουσείο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα

΄Ελια Κουμή

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Μουσείο Τυπογραφίας

Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων

732 00 Χανιά, Κρήτη

Η/Τ: info at typography-museum dot gr

URL: http: // www. typography-museum. gr

Το Μουσείο Τυπογραφίας της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα λειτουργεί στα

Χανιά της Κρήτης από το 2005. Ιδρυτής και ψυχή του μουσείου είναι ο

ιδιοκτήτης και εκδότης της εφημερίδας, Γιάννης Γαρεδάκης, ο οποίος στα

περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας του είχε την τύχη να ζήσει από κον-

τά τις ραγδαίες εξελίξεις στην τυπογραφία του 20ού αιώνα. Το μουσείο,

ένα από τα λίγα του είδους του στον ελλαδικό χώρο, προσελκύει πολλούς

επισκέπτες και ευελπιστεί να επεκταθεί με νέα εκθέματα.

Stories in print at the museum of the newspaper Chaniotika
Nea , by Elia Koumi — The Museum of Typography of the newspaper
Chaniotika Nea is in operation in Chania (Crete, Greece) since 2005.
Founder and soul of the museum is the publisher and editor of the news-
paper, Giannis Garedakis, who during his 40 year career had the op-
portunity to experience the evolution of 20th century typography. The
museum, a rare one of its kind in Greece, is attracting many visitors, and
aspires to expand with new exhibits.

Περισσότερα από πεντακόσια χρόνια ζωής μετρά η Τυπογραφία στην Ευρώπη,
από το πρώτο κείμενο που τύπωσε ο Γουτεμβέργιος χρησιμοποιώντας χυτά τυπο-
γραφικά στοιχεία, στοιχειοθεσία, χειροκίνητο πιεστήριο και τυπογραφική μελάνη.
Το πρώτο βιβλίο με χρήση κινητών στοιχείων, η Βίβλος, θεωρείται ότι τυπώθηκε
γύρω στο 1455 στο εργαστήριο του Γουτεμβέργιου, στο Μάιντς της Γερμανίας.

Από τότε μέχρι σήμερα εκατομμύρια έντυπα έχουν τυπωθεί σε όλο τον κόσμο
μεταφέροντας ιδέες, καταγράφοντας γεγονότα, γράφοντας ιστορία, περιδιαβάζο-
ντας στα μονοπάτια της τέχνης και της λογοτεχνίας.

Στο ταξίδι της μέσα στο χρόνο, η τυπογραφία, όπως κάθε τι που έχει διάρ-
κεια, εξελίσσεται, αλλάζει και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κάθε εποχής.
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΄Ετσι, από τα πρώτα χυτά τυπογραφικά στοιχεία που μιμούνταν την καλλιγραφία
του καιρού εκείνου, έχουμε φτάσει στις αμέτρητες οικογένειες γραμματοσειρών
που βρίσκονται αποθηκευμένες στη μνήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και
από τα ξύλινα ή μαντεμένια χειροκίνητα τυπογραφικά πιεστήρια, με τον μόχθο
του τυπογράφου να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκτυπωτικής διαδικασίας
έχουμε φτάσει πλέον στα υπεραυτόματα σύγχρονα πιεστήρια, με τις ρυθμίσεις να
ελέγχονται από το πάτημα ενός κουμπιού.

Αριστερά ο λογότυπος του Μουσείου Τυπογρα-

φίας των Χανιώτικων Νέων και δεξιά ο κ. Γιάννης

Γαρεδάκης, ιδρυτής και ψυχή του μουσείου.

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από
αυτήν την πορεία της Τυπογρα-
φίας έχουν συλλεχθεί με με-
ράκι και φυλάσσονται με προ-
σοχή στο Μουσείο Τυπογρα-
φίας της εφημερίδας Χανιώτικα

Νέα. Η συλλογή του μουσείου
περιλαμβάνει χειροκίνητα τυπο-
γραφικά πιεστήρια που χρονο-
λογούνται από τον 19ο αιώνα,
αλλά και πιο σύγχρονα, αυτό-
ματα πιεστήρια που λειτούργη-
σαν κατά τη διάρκεια του 20ού
αιώνα. Παράλληλα με αυτά πα-
ρουσιάζονται τα διάφορα εργα-
λεία, οι πάγκοι εργασίας, τα τυ-
πογραφικά στοιχεία, μηχανές λι-

νοτυπίας και φωτοσύνθεσης, όλα εκείνα τα συστατικά που συντελούσαν στην
αποτύπωση της έννοιας, της είδησης, της ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, οι επισκέπτες του μουσείου έχουν τη δυ-
νατότητα να ταξιδεύουν για λίγο πίσω στο χρόνο παρακολουθώντας κάποια από
αυτά τα μηχανήματα να πραγματοποιούν εκτυπωτικές εργασίες.

Σπάνια βιβλία που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, πρωτότυπα φύλλα κρη-
τικών εφημερίδων, από το 1890 και μετά, χάρτες, χαρτονομίσματα, γραμματόσημα
εποχής αλλά και πολλά βιβλία σχετικά με την τυπογραφία συμπληρώνουν την ει-
κόνα, ως το αποτέλεσμα της εκτυπωτικής διαδικασίας.

Τα σαράντα χρόνια έκδοσης των Χανιώτικων Νέων και η πρότερη απασχόληση
στην ιστορική εφημερίδα των Χανίων Παρατηρητής έδωσαν πρόσφορο έδαφος στο
ζιζάνιο της δημιουργίας που πάντα είχε μέσα του ο Γιάννης Γαρεδάκης, ιδιοκτήτης
και εκδότης των Χανιώτικων Νέων, έτσι ώστε το Μουσείο Τυπογραφίας να γίνει
από όνειρο πραγματικότητα. Ορίστε τι ανέφερε ο ίδιος στην τελετή εγκαινίων του
Μουσείου:

«Στο χώρο του επαρχιακού Τύπου βρέθηκα νεαρός, στην ιστορική εφη-

μερίδα Παρατηρητής του αείμνηστου πολιτικού Πολυχρόνη Πολυχρονίδη.

Θα έλεγα εξ ανάγκης. Δεν το μετάνοιωσα. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι φά-

νηκα και τυχερός. ΄Ετσι, ξαφνικά βρέθηκα σv’ ένα υπόγειο, στριμωγμένος
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΄Αποψη του Μουσείου Τυπογραφίας. Σε πρώτο πλάνο κοπτική μηχανή του

1870.

σε μια γωνιά, να απομαγνητοφωνώ ειδήσεις — τότε βλέπετε δεν υπήρχαν

πρακτορεία, διαδίκτυο κ.λπ. — να κάνω διορθώσεις.

»Κι απέναντί μου, μπροστά στους τυπογραφικούς πάγκους, στις “κάσες”
— όπως τις αποκαλούσαμε — με τα γράμματα, οι τυπογράφοι, γράμμα–

γράμμα να γραφούν, να συνθέτουν τα κείμενα. ΄Ορθιοι επί ώρες, σχεδόν

αμίλητοι, λες και βρίσκονταν σε κάποια ιεροτελεστία, γέμιζαν τα συνθε-

τήρια με προτάσεις, τους σελιδοθέτες με ολοκληρωμένα κείμενα και στη

συνέχεια με τις σελίδες της εφημερίδας.

»Κούραση και υπερηφάνεια στο τέλος της δουλειάς. Τελευταίο σκούπι-

σμα — χάιδεμα το έβλεπα εγώ — της τυπογραφικής πλάκας, της δουλειάς

τους, πριν το πιεστήριο μπει μπροστά.

»Κι όλοι να περιμένουν το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο φύλλο. Να

πάρουν εφημερίδα τρεις, τέσσερις η ώρα το πρωί και μετά να πάνε για

ύπνο. Κούραση αλλά η ικανοποίηση φανερή.

»΄Ιδιες εικόνες για μερικά χρόνια κι όταν προχώρησα στην έκδοση των

Χανιώτικων Νέων με τη βοήθεια μερικών φίλων. Τυπογράφοι και λινοτύπες

μαζί σε ανήλιαγα υπόγεια και αποθήκες, έδιναν τον αγώνα για κάθε μορ-

φή έκδοσης. Με αγάπη και σεβασμό απέναντι στα άψυχα αντικείμενα της

δουλειάς τους. . .

»Αυτά τα τυπογραφικά αντικείμενα, τα τυπογραφικά μηχανήματα, οι

τυπογράφοι, οι χειριστές τους, δεν έπρεπε να ξεχαστούν. Να διατηρη-

θούν αντικείμενα και μηχανήματα, να τιμηθεί η μνήμη των τυπογράφων–

χειριστών, ήταν μια πρώτη σκέψη. Η ιδέα της δημιουργίας ενός Μουσείου
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Μουσείο Τυπογραφίας: Χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο του 1835. Μο-

ντέλο Hagar Krause γερμανικής κατασκευής.

Τυπογραφίας άρχισε να στριφογυρίζει από τότε, πριν τρεις δεκαετίες, πε-

ρίπου, στο μυαλό μου.

»Με την πάροδο των χρόνων τα οικονομικά της εφημερίδας χάρη στο

αναγνωστικό της κοινό και στους διαφημιζόμενους πελάτες βρέθηκαν σε

καλύτερη μοίρα. Και η περιπλάνηση, η αναζήτηση στο θαυμαστό κόσμο της

τυπογραφίας, των ανθρώπων της για τη δημιουργία του Μουσείου αρχίζει.

Μια αναζήτηση, βέβαια, που δεν θα είχε αποτέλεσμα, αν σv’ αυτό το όνειρο

και την πορεία δεν γινόταν κοινωνός ο από παλιά φίλος και συνεργάτης

Μιχάλης Γρηγοράκης.»

΄Ενας από τους σημαντικότερους στόχους του Μουσείου είναι να το επισκέ-
πτονται μαθητές, μελετητές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, οι οποίοι, μέσα από επιδείξεις,
εφαρμογές και ξεναγήσεις έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ενδιαφέρον, γνώ-
σεις και άποψη για την Τυπογραφία. Ηδη, τα περισσότερα από τα σχολεία του
Νομού Χανίων έχουν εντάξει στις εκπαιδευτικές τους εξορμήσεις την επίσκεψη
στο Μουσείο Τυπογραφίας.

Και η αναζήτηση μηχανημάτων, υλικών και ντοκουμέντων που αφορούν την
τυπογραφία συνεχίζεται. Τα αξιόλογα αποτελέσματά της μαζί με τις δωρεές που
πραγματοποιούν κατά καιρούς φίλοι του Μουσείου εμπλουτίζουν τη συλλογή και
δημιουργούν την ανάγκη επέκτασης του χώρου, κάτι που αποτελεί τον επόμενο
στόχο των εμπνευστών του και που ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί σύντομα.



i
i

“eutypon21” — 2009/1/27 — 13:40 — page 39 — #43 i
i

i
i

i
i

Το Μουσείο Τυπογραφίας των «Χανιώτικων Νέων» 39

Μουσείο Τυπογραφίας: Ποδοκίνητο πιεστήριο του 1895. Στο βάθος, κάσες

ταξινόμησης μεταλλικών στοιχείων.

Μουσείο Τυπογραφίας: Μαθητές του ΙΖ
′
Δημοτικού Σχολείου Χανίων ἐπὶ

τῷ ἔργῳ. Ακούραστος δάσκαλος και ξεναγός στην ιστορία της τυπογραφίας

ο παλιός τυπογράφος–δημοσιογράφος κ. Γιώργος Μαρουλοσηφάκης.
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Μήπως πεθαίνει τὸ TEX;

Δημήτριος Α. Φιλίππου

Κάτω Γατζέα

373 00 Ἀγριὰ Βόλου

Η/Τ: dfilipp at hotmail dot com

῾Ορισμένα στατιστικὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ TEX
καὶ τὰ συναφῆ συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας ἔχει ἀρχίσει νὰ

μειώνεται. Τὰ μηνύματα στὸ newsgroup comp.text.tex παρουσίασαν ἕνα

μέγιστο τὸ 2002 καὶ ἔκτοτε συνεχῶς μειώνονται. ῾Η ἔκδοση νέων βιβλίων

γιὰ τὸ TEX καὶ τὰ συναφῆ συστήματα ἔχει σχεδὸν ἐκλείψει. Μία ἁπλὴ

στατιστικὴ ἀνάλυση δείχνει ὅτι μέσα σὲ λίγα χρόνια τὸ TEX θὰ εἶναι νεκρό.

Μόνον μία ριζικὴ ἀλλαγή — ἕνα νέο διάδοχο σύστημα — θὰ ἀνανεώσει τὸ

ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἠλεκτονικὴ στοιχειοθεσία μὲ βάση τὸ TEX.

Is TEX dieing? by Dimitrios Filippou — Some statistics show that the
interest for TEX and other similar systems of electronic typesetting is
on the decline. The postings on the newsgroup comp.text.tex showed
a peak in 2002 and are decreasing ever since. The publication of new
books on TEX and similar systems has almost ceased. A simple statisti-
cal analysis shows that within few years TEX will be dead. Only a radical
change—a new successor—will renew the interest for electronic typeset-
ting based on TEX.

1 Εἰσαγωγὴ

Κάποτε, ἕνας φίλος μοῦ χάρισε ἕνα βιβλίο μὲ τὸν ἄκρως λακωνικὸ τίτλο Προ-

βλέψεις [1] γραμμένο ἀπὸ τὸν ἑλληνοαμερικανὸ ἠλεκτρολόγο μηχανικὸ Θεόδωρο
Μόδη. Μετὰ ἀπὸ ἕνα γρήγορο τυπικὸ φυλλομέτρημα, τὸ δῶρο τοῦ φίλου μου
κατέληξε σὲ ἕνα κουτὶ ἕτοιμο γιὰ κάποια προσεχὴ μετακίνηση. Πέρασε κάμποσος
καιρός, ἴσως καὶ μιὰ δεκαετία. Τὸ φθινόπωρο τοῦ 2008 θέλησα νὰ βάλω μιὰ τάξη
στὰ διάφορα κουτιὰ μὲ χαρτιὰ καὶ βιβλία ποὺ γεμίζουν τὶς ντουλάπες τοῦ σπιτιοῦ
μας. Κι ἔτσι ἔπιασα καὶ πάλι στὰ χέρια μου τὸ βιβλίο γιὰ τὶς Προβλέψεις. Μὲ
τὴν μεγάλη οἰκονομικὴ ἀναταραχὴ τοῦ 2008 στὸ ἀπόγειο της, ὁ ὑπότιτλος τοῦ
βιβλίου («Προσεγγίζοντας ἐπιστημονικὰ τὰ προμηνύματα τοῦ αὔριο») μὲ ἔκανε νὰ
τὸ ἀνοίξω καὶ πάλι καὶ νὰ τὸ διαβάσω μὲ τὴν δέουσα προσοχή.

Τὸ βιβλίο τοῦ Μόδη πραγματεύεται τοὺς κύκλους ζωῆς ὅλων τῶν φαινομένων
— ἔμψυχων καὶ ἄψυχων, φυσικῶν καὶ θεωρητικῶν — ἀπὸ τὴν γέννηση, τὴν ἀνά-
πτυξη καὶ τὴν ἀκμή, ἕως τὴν κάμψη καὶ τὸν θάνατο. Κατὰ τὸν Μόδη, ὁ κύκλος
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ζωῆς περιγράφεται ὡς μία σιγμοειδὴς καμπύλη μὲ ἄξονα τῶν x τὸν χρόνο καὶ
ἄξονα τῶν y τὴν ἀθροιστικὴ ἀνάπτυξη τοῦ φαινομένου. Λόγου χάρη, ἡ δημιουργι-
κότητα τοῦ Μότσαρτ θὰ μποροῦσε νὰ περιγραφεῖ ὡς μία σιγμοειδὴς καμπύλη ποὺ
δίνει τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν ἔργων σὲ συνάρτηση μὲ τὸ ἔτος τῆς ζωῆς του.1

Στὰ παραρτήματα τοῦ βιβλίου τοῦ Μόδη δίνονται μερικὲς ἁπλὲς ἐξισώσεις γιὰ
τὴν προσαρμογὴ σιγμοειδῶν καμπυλῶν. Μία τέτοια ἐξίσωση εἶναι καὶ ἡ ἐξίσωση
τοῦ Βέρχουλστ (Verhulst) [3]:

dN

dt
= aN

M −N

M
(1)

ὅπου N ὁ συνολικὸς πληθυσμός (ἢ ἡ ἀθροιστικὴ ἀνάπτυξη) ἑνὸς φαινομένου μία
δεδομένη χρονικὴ στιγμὴ t, M ὁ τελικὸς πληθυσμός τοῦ φαινομένου ὅταν πλέον
σταματήσει ἡ ἀνάπτυξή του, καὶ a μία ἐμπειρικὴ σταθερά.

῾Η λύση τῆς ἐξίσωσης Βέρχουλστ εἶναι:

N(t) =
M

1 + exp {−(at + b)} (2)

ὅπου b εἶναι μία ἄλλη ἐμπειρικὴ σταθερὰ ποὺ χαρακτηρίζει τὶς ἀρχικὲς συνθῆκες
τοῦ φαινομένου.

῾Η ἐξ. (2) γραμμικοποιεῖται λογαριθμικά:

ln
(

N

M −N

)
= at + b (3)

῎Ετσι, μὲ γραμμικὴ παλινδρόμηση, μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε τὶς ἐμπειρικὲς στα-
θερὲς a καὶ b ποὺ περιγράφουν ἕνα φαινόμενο μὲ βάση ἕνα πραγματικὸ ἢ ὑποθετικὸ
M . Μὲ λίγη περισσότερη προσπάθεια, μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε καὶ τὶς τρεῖς
σταθερὲς a, b καὶ M ποὺ δίνουν τὴν καμπύλη προσαρμογῆς μὲ τὸν καλύτερο
συντελεστὴ συσχέτισης R2. ῞Οσο περισσότερο ὁ συντελεστὴς R2 δύο μεγεθῶν
πλησιάζει τὴν μονάδα, τόσο εἴμαστε πιὸ βέβαιοι γιὰ τὴν σχέση ποὺ συνδέει τὰ
δύο μεγέθη.

῾Η ἐξίσωση Βέρχουλστ (ἐξ. 1) χρησιμοποιήθηκε ἀρχικὰ γιὰ τὴν περιγραφὴ βιο-
λογικῶν φαινομένων: τὴν ἀνάπτυξη βακτηριδίων ἑνὸς εἴδους σὲ ἕναν περιορισμένο
χῶρο μὲ περιορισμένη ποσότητα τροφικῶν οὐσιῶν. ῾Η ἴδια ἐξίσωση μπορεῖ νὰ χρη-
σιμεύσει καὶ γιὰ τὴν περιγραφὴ φαινομένων ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως φυσικὰ μὲ
τὴν αὐστηρὴ ἔννοια τοῦ ὅρου.

Στὴν περίπτωση τοῦ TEX, ἡ ἐξίσωση Βέρχουλστ μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει γιὰ
νὰ μᾶς δείξει τὸν βαθμὸ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὰ διάφορα συστήματα ἠλεκτρονικῆς
στοιχειοθεσίας ποὺ ἔχουν γιὰ βάση τὸ TEX. Πῶς ὅμως θὰ μπορούσαμε νὰ ἐκφρά-
σουμε τὸν βαθμὸ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ TEX; ῞Ενας δεῖκτης ἐνδιαφέροντος μπορεῖ

1
Μὲ βάση μία τέτοια — ἂς τὴν ποῦμε στατιστική — ἀνάλυση, ὁ Τσέζαρε Μαρκέττι διαπί-

στωσε ὅτι «ὅταν ὁ Μότσαρτ πέθανε στὴν ἡλικία τῶν τριάντα πέντε ἐτῶν, εἶχε ἤδη πεῖ ὅ,τι εἶχε

νὰ πεῖ» [2], συμπέρασμα ποὺ ἴσως νὰ ἀκούγεται σὰν ἱεροσυλία στὰ ἀφτιὰ τῶν θαυμαστῶν τοῦ

Ἀμαντέους.
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νὰ εἶναι ὁ ἐτήσιος ἀριθμὸς μηνυμάτων στὸ newsgroup comp.text.tex. ῞Ενας ἄλ-
λος δείκτης ἐνδιαφέροντος μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ἐτήσιος ἀριθμὸς ἐκδόσεων βιβλίων
γιὰ τὸ TEX καὶ ἄλλα συναφῆ συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας, ὅπως π.χ.
τὸ LATEX, κ.λπ. ῞Οπως θὰ δοῦμε παρακάτω, καὶ οἱ δύο δεῖκτες ἐνδιαφέροντος ἔ-
χουν περάσει ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια τὸ σημεῖο ἀκμῆς στὴν καμπύλη τοῦ κύκλου
ζωῆς καὶ βαίνουν πρὸς τὸ μηδέν. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ TEX καὶ
τὰ παρόμοια συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας ὅσο πάει καὶ ἐλαττώνεται.

2 Μηνύματα στὸ comp.text.tex

Γιὰ τὸν πρῶτο δείκτη ἐνδιαφέροντος, δηλ. γιὰ τὸν ἐτήσιο ἀριθμὸς μηνυμάτων στὸ
newsgroup comp.text.tex, βρίσκουμε δεδομένα εὔκολα στὸ Google [4].

Μὲ βάση τὸν ρυθμὸ ἐμφάνισης μηνυμάτων, τὸ Google ἐκτιμᾶ πὼς τὸ συγκεκρι-
μένο newsgroup παρουσιάζει «ὑψηλὴ δραστηριότητα» (“high activity”). ῾Ωστόσο,
ὅπως φαίνεται στὸ ἱστόγραμμα τῆς Εἰκόνας 1, ο ρυθμὸς ἐμφάνισης μηνυμάτων στὸ
comp.text.tex τὰ τελευταῖα χρόνια συνεχῶς ἐλαττώνεται.

Τὸ 2002, στὸ comp.text.tex ἐμφανίστηκαν 30.000 μηνύματα, ἢ 82 μηνύ-
ματα ἡμερησίως. Τὸ 2002 ἦταν ἡ χρονιὰ μὲ τὰ περισσότερα μηνύματα στὸ comp.
text.tex. Κατὰ τοὺς δέκα πρώτους μῆνες τοῦ 2008, ὁ μέσος ημερήσιος ρυθμὸς
ἐμφάνισης μηνυμάτων στὸ comp.text.tex εἶχε πέσει στὰ 53.

Ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς Εἰκόνας 1 μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε τὸν συγκεντρω-
τικὸ ἀριθμὸ μηνυμάτων N1(t) ἀπὸ τὸ 1989 (τὸ «ἔτος μηδέν», γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν
ὑπάρχουν δεδομένα) ἕως τὸ ἔτος 1989 + t. ῎Ετσι προκύπτει μία (χρονο)σειρὰ ἀ-
πὸ σημεῖα, ὄπως φαίνεται στὴν Εἰκόνα 2. Ἀπὸ τὴν προσαρμογὴ τῶν σημεῖων τῆς
Εἰκόνας 2 στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ μὲ ἐπανειλημμένες δοκιμὲς γραμμικῆς παλιν-
δρόμησης (ἐξ. 3) μποροῦμε νὰ ἐκτιμήσουμε τὶς βέλτιστες τιμὲς τῶν σταθερῶν a1,
b1 καὶ M1. ῾Η ἐξ. (3) λαμβάνει ἔτσι τὴν μορφή:

ln
(

N1(t)
41250−N1(t)

)
= 0,354t− 3,98, R2 = 0,9710 (4)

ἢ

N1(t) =
41250

1 + exp {−0,354t + 3,98} μὲ t = 1 γιὰ τὸ 1990, κ.ο.κ. (5)

῾Η πιὸ ἐνδιαφέρουσα σταθερὰ εἶναι ἡ M1 ποὺ ἐκφράζει τὸν μέγιστο ἀριθμό
(στὴν μαθηματικὴ ὁρολογία: τὸ ὅριο) τοῦ N1(t).

᾿Εὰν ἡ ἐξ. (5) ἀποδειχθεῖ — μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου — ἀληθινή, τότε μέσα
στὸ 2014 θὰ ἔχουμε μόνον 1317 μηνύματα στὸ comp.text.tex (3,6 μηνύματα
ἡμερησίως) καὶ μέσα στὸ 2015 θὰ ἔχουμε 937 μηνύματα (2,6 μηνύματα ἡμερησίως).
Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ κίνηση στὸ newsgroup comp.text.tex θὰ πέσει πολὺ χαμηλά.

3 ᾿Εκδόσεις βιβλίων

῞Ενας ἄλλος δείκτης ἐνδιαφέροντος μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἔκδοση βιβλίων γιὰ τὸ TEX
καὶ ἄλλα συναφῆ συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας, ὅπως π.χ. τὸ META-
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Εἰκόνα 1: Τὰ μηνύματα στὸ comp.text.tex. ῾Ο ἀριθμὸς τῶν μηνυμάτων

γιὰ τὸ 2008 ἀποτελεῖ ἐκτίμηση μὲ βάση τὸν ρυθμὸ ἐμφάνισης μηνυμάτων

κατὰ τοὺς πρώτους δέκα μῆνες τοῦ ἔτους.
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Εἰκόνα 2: ῾Ο ἀθροιστικὸς ἀριθμὸς μηνυμάτων στὸ comp.text.tex παρου-

σιάζει ἐνδείξεις ἐπιβράδυνσης τὰ τελευταῖα χρόνια. ῾Η προσαρμογὴ τῶν

δεδομένων στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ (ἐξ. 5) δείχνει ὅτι τὸ συγκεκριμένο

newsgroup θὰ παρουσιάζει πολὺ χαμηλὴ κίνηση μέσα σὲ λίγα χρόνια.
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Πίνακας 1

Συγκεντρωτικὰ στοιχεῖα γιὰ βιβλία σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT

(προγράμματα τοῦ Κνούθ), καὶ ἄλλα παράγωγα συστήματα (LATEX, κ.λπ.).

Γιὰ προγράμματα Γιὰ ἄλλα Σύνολο ἀνὰ
Βιβλία τοῦ Κνοὺθ συστήματα γλώσσα
Στὰ ἀγγλικὰ 27 26 53
Στὰ γαλλικὰ 8 10 18
Στὰ γερμανικὰ 4 28 32
Σὲ ἄλλες γλῶσσες 8 6 14
Σύνολο 47 70 117

FONT, τὸ LATEX, κ.λπ.
᾿Εκτενῆ στοιχεῖα γιὰ ἐκδόσεις βιβλίων γιὰ τὸ TEX, κ.λπ. μέχρι τὸ 2005 βρί-

σκουμε στὸν ἱστοχῶρο tex.loria.fr [5]. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ
θεωρηθοῦν πλήρη, ἀλλὰ εἶναι σχεδὸν πλήρη καθὼς συμπεριλαμβάνουν ἐκδόσεις
σὲ πολλὲς γλῶσσες. Γιὰ ἐκδόσεις μετὰ τὸ 2005, συμπλήρωσα τὰ δεδομένα μὲ λίγα
στοιχεῖα ποὺ βρῆκα μετὰ ἀπὸ μικρὴ ἔρευνα σὲ ἱστοχώρους γνωστῶν ἠλεκτρονικῶν
βιβλιοπωλείων.

῞Οπως φαίνεται στὸ ραβδόγραμμα τῆς Εἰκόνας 3, οἱ πρῶτες ἐκδόσεις βιβλίων
γιὰ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT πραγματοποιήθηκαν τὸ 1984 μὲ τὴν κυκλοφορία
τῶν ἀντίστοιχων ὁδηγῶν ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος ὁ Κνούθ. Τὸ 1986, ἐμφανίστηκε τὸ
βιβλίο τοῦ Λάμπορτ γιὰ τὸ LATEX. ῾Η χρονιὰ μὲ τὶς περισσότερες ἐκδόσεις ἦταν
τὸ 1995, ὅταν κυκλοφόρησαν ἕξι βιβλία γιὰ τὰ προγράμματα τοῦ Κνούθ (TEX,
κ.λπ.) καὶ ἑφτὰ βιβλία γιὰ τὸ LATEX κ.λπ. Οἱ τελευταῖες ἐκδόσεις βιβλίων γιὰ τὸ
TEX — ἕνα στὰ ἀγγλικὰ καὶ ἕνα στὰ γαλλικά — πραγματοποιήθηκαν τὸ 2002.
῞Οσο γιὰ τὶς ἐκδόσεις γιὰ τὸ LATEX, αὐτὲς συνεχίζονται ἀλλὰ μὲ πολὺ χαμηλὸ
ρυθμό. Μέσα στὸ 2008, κυκλοφόρησε μόνον ἕνα βιβλίο, κι αὐτὸ στὰ γερμανικὰ
γιὰ τὸ σύστημα PSTricks.

Ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς Εἰκόνας 3 μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε τὸν συγκεντρωτι-
κὸ ἀριθμὸ ἐκδόσεων N2(t) ἀπὸ τὸ 1983 (τὸ «ἔτος μηδέν»: ἕνα ἔτος πρὶν τὴν κυκλο-
φορία τοῦ πρώτου βιβλίου) ἕως τὸ ἔτος 1983 + t. ῎Ετσι προκύπτει ἡ (χρονο)σειρὰ
σημείων τῆς Εἰκόνας 4. Μὲ ἐπανειλημμένες δοκιμὲς γραμμικῆς παλινδρόμησης
μποροῦμε νὰ προσαρμόσουμε τὰ σημεῖα τῆς Εἰκόνας 3 στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ
(ἐξ. 3):

ln
(

N2(t)
120−N2(t)

)
= 0,295t− 3,73, R2 = 0,9954 (6)

ἢ

N2(t) =
120

1 + exp {−0,295t + 3,73} μὲ t = 1 γιὰ τὸ 1984, κ.ο.κ. (7)

῾Η προσαρμογὴ τῶν δεδομένων στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ δίνει ὡς μέγιστο
ἀριθμὸ ἐκδόσεων (τὸ ὅριο τοῦ N2(t)) τὸ 120. ᾿Επομένως, ἡ ἐξέλιξη τῶν ἐκδόσεων
δείχνει ὅτι, μέσα στὰ ἑπόμενα πέντε μὲ ἑφτὰ χρόνια, θὰ κυκλοφορήσουν τὸ πολὺ
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Εἰκόνα 3: ᾿Εκδόσεις βιβλίων σχετικῶν μὲ τὸ TEX καὶ ἄλλα συναφῆ συ-

στήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας. Οἱ ἐκδόσεις ἔχουν διαχωριστεῖ σὲ

τρεῖς κατηγορίες: (α) σὲ ἐκδόσεις γιὰ τὸ TEX καὶ ἄλλα προγράμματα ποὺ

δημιούργησε ὁ ἴδιος ὁ Κνούθ· (β) σὲ ἐκδόσεις γιὰ παράγωγα συστήματα,

ὅπως τὸ LATEX κ.λπ., σὲ ὁποιαδήποτε γλώσσα· καὶ (γ) σὲ ἐκδόσεις γιὰ τὸ

LATEX κ.λπ. στὰ γερμανικά. Τὰ γερμανικὰ εἶναι ἡ γλώσσα μὲ τὶς περισσό-

τερες ἐκδόσεις γιὰ τὸ TEX, τὸ LATEX κ.λπ., μετὰ τὰ ἀγγλικά.
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Εἰκόνα 4: ῾Ο ἀθροιστικὸς ἀριθμὸς ἐκδόσεων βιβλίων γιὰ τὸ TEX, τὸ LATEX
κ.λπ. ἔχει φθάσει σχεδὸν στὴν ὁριακὴ τιμή του. ῾Η προσαρμογὴ τῶν δεδο-

μένων στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ (ἐξ. 7) δείχνει ὅτι ἐλάχιστες νέες ἐκδόσεις

θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ μέλλον.
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τρία ἀκόμα βιβλία γιὰ τὸ TEX. ῍Αν κρίνουμε δὲ ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς Εἰκόνας 5,
κατὰ πᾶσα πιθανότητα, τὰ ἐλάχιστα βιβλία ποὺ θὰ κυκλοφορήσουν στὸ ἑξῆς θὰ
ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὸ LATEX ἢ κάποιο ἄλλο ἐπίγονο σύστημα τοῦ TEX.

῾Ως συμπληρωματικὸ στοιχεῖο, στὴν Εἰκόνα 6 παρουσιάζεται ὁ ἀθροιστικὸς
ἀριθμὸς δημοσιεύσεων σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT, ἀπὸ τὸν βιβλιο-
γραφικὸ κατάλογο ποὺ διατηρεῖ ὁ Nelson Beebe [6]. Τὸ 1992 δημοσιεύθηκαν 83
ἄρθρα, βιβλία κ.λπ. σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT. ῎Εκτοτε, ὁ ἐτήσιος
ἀριθμὸς δημοσιεύσεων γιὰ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT φθίνει συνεχῶς καὶ τὰ
τελευταῖα χρόνια ἔχει πρακτικὰ φτάσει τὸ μηδέν.

4 Συμπεράσματα

῾Η ποσοτικὴ ἀνάλυση τῶν μηνυμάτων στὸ comp.text.tex καὶ τῶν ἐκδόσεων
βιβλίων γιὰ τὸ TEX, κ.λπ., δείχνει ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ γιὰ TEXνικὰ
συστήματα στοιχειοθεσίας ἐλαττώνεται καὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ εἶναι πρακτικὰ ἀ-
νύπαρκτο. ῾Η παραπάνω ἀνάλυση ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ ὁρισμένες ἄλλες ἐνδείξεις,
ὅπως π.χ. ἡ καθυστέρηση/δυσκολία στὴν κυκλοφορία τοῦ TUGboat καὶ τοῦ γαλ-
λικοῦ Les Cahiers GUTenberg , ἡ ἀναστολὴ τῆς κυκλοφορίας τοῦ γερμανικοῦ Die
TEXnische Komödie, κ.λπ.

Προφανῶς, τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι: ῾Υπάρχει ἐλπίδα;

Οἱ γιατροὶ συνηθίζουν νὰ λένε: ῞Οσο ὑπάρχει ζωή, ὑπάρχει ἐλπίδα! ῍Η ἀλλιῶς:
ἐνδέχεται ἡ διάγνωση νὰ μὴν εἶναι ἀπολύτως ἀκριβής. Τὸ Usenet ἔχει ἀρχίσει
νὰ ὑποχωρεῖ χτυπημένο ἀπὸ τὸ τσουνάμι τῶν ἱστολογίων, τὰ γνωστὰ blog. Δυ-
στυχῶς ἡ συλλογὴ στοιχείων γιὰ τὶς συζητήσεις περὶ τοῦ TEX κ.ἄ.ὅ. σὲ διάφορα
ἱστολόγια εἶναι μᾶλλον πολὺ δύσκολη. ᾿Ενδέχεται ἐπίσης, οἱ ἔντυπες ἐκδόσεις γιὰ
τὸ TEX κ.ἄ.ὅ. νὰ ἔχουν ξεπεραστεῖ ἀπὸ τοὺς διάφορους ἠλεκτρονικοὺς ὁδηγοὺς
ποὺ κυκλοφοροῦν δωρεὰν μέσῳ τοῦ Διαδικτύου.

Τὰ παραπάνω εἶναι μερικὲς ἐνδείξεις — καὶ ἐπιφυλάξεις — γιὰ τὴν διάγνωση ὅτι
ἡ οἰκογένεια τοῦ TEX βαδίζει πρὸς τὴν ἐξαφάνιση. Τὸ TEX ἦταν μία ἐκπληκτικὴ
καινοτομία πρὶν ἀπὸ εἴκοσι πέντε χρόνια. Μεταλαμπάδευσε τὴν δύναμη τῆς παρα-
δοσιακῆς τυπογραφίας ἀπὸ τὸν στοιχειοθέτη/τεχνίτη τῶν μεταλλικῶν στοιχείων
στὸν χρήστη ἑνὸς PC. ῞Ομως, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Μόδης [7], κάθε καινοτομία
παρουσιάζει ἕνα σημεῖο κορεσμοῦ καὶ μετὰ ἐπέρχεται ἡ κάμψη.

῾Ο κύκλος ζωῆς τοῦ TEX πλησιάζει τὸ τέλος του καὶ πολλὰ στοιχεῖα του
μεταλαμπαδεύονται σὲ νεώτερα συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας, ἐμπορι-
κὰ καὶ μή. Τὸ Adobe InDesign χρησιμοποιεῖ τοὺς ἀλγόριθμους τοῦ TEX γιὰ τὴν
βελτιστοποίηση τῆς αἰσθητικῆς ἐμφάνισης τῶν παραγράφων. Οἱ ἐπεξεργαστὲς κει-
μένου OpenOffice καὶ Microsoft Word χρησιμοποιοῦν τὶς τεχνικὲς τοῦ TEX γιὰ
τὴν στοιχειοθεσία μαθηματικῶν τύπων. Τὸ OpenOffice χρησιμοποιεῖ τὸν ἀλγό-
ριθμο καὶ τοὺς πίνακες κανόνων τοῦ TEX γιὰ τὴν κοπὴ τῶν λέξεων σύμφωνα μὲ
τοὺς γραμματικοὺς κανόνες συλλαβισμοῦ κάθε γλώσσας.

Τὸ TEX κυκλοφόρησε τὴν ἐποχὴ ποὺ δὲν εἶχαν βγεῖ οἱ γραμματοσειρὲς True-
Type καὶ OpenType, ὅταν δὲν ὑπῆρχαν οὔτε οἱ κωδικοποιήσεις Unicode, οὔτε τὰ
ἀρχεῖα PDF. Σήμερα τὸ TEX ἔχει ἀνταγωνιστὲς ποὺ προσφέρουν στὸν χρήστη
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Εἰκόνα 5: Προσαρμογὴ τῶν δεδομένων γιὰ τὶς ἐκδόσεις βιβλίων γιὰ τὰ

προγράμματα τοῦ Κνούθ (TEX, METAFONT, κ.λπ.) καὶ γιὰ τὶς ἐκδόσεις

βιβλίων γιὰ ἄλλα ἐπίγονα συστήματα (LATEX, κ.λπ.) στὴν ἐξίσωση Βέρ-

χουλστ (ἐξ. 2). ῾Η ἔκδοση βιβλίων γιὰ τὰ προγράμματα τοῦ Κνοὺθ ἔχει

οὐσιατικὰ ἐκλείψει ἀπὸ τὸ 2002.
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Εἰκόνα 6: ῾Ο ἀθροιστικὸς ἀριθμὸς δημοσιεύσεων γιὰ τὸ TEX, τὸ LATEX
κ.λπ., ὅπως ἀυτὸς παρουσιάζεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ Beebe [6], ἔχει φθά-

σει καὶ αὐτὸς στὴν ὁριακὴ τιμή του. ῾Η προσαρμογὴ τῶν δεδομένων στὴν

ἐξίσωση Βέρχουλστ (ἐξ. 2) δείχνει ὅτι ἐλάχιστες νέες δημοσιεύσεις θὰ

πραγματοποιηθοῦν στὸ μέλλον.
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εὔκολη καὶ γρήγορη μάθηση. Γι’ αὐτό, πιστεύω πὼς τὸ TEX θὰ ἐπιβιώσει — ἂν
ἐπιβιώσει — σὲ κάποια ἄλλη ριζικὰ διαφορετικὴ μορφή, ὅπως π.χ. τὸ X ETEX, ποὺ
θὰ ἐπιτρέπει τὴν χρήση ὅλων τῶν σύγχρονων μέσων καὶ θὰ εἶναι εὔκολη στὴν
μάθησή της. ᾿Ελπίζω μόνον τὰ μηνύματα τῶν καιρῶν νὰ τὰ ἀκοῦνε και κάποιοι
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δαπανοῦν ὧρες ἀτέλειωτες σὲ ἐργασία καὶ συζητήσεις γιὰ τὸ
LATEX3, τὸ conTEXt, τὸ luaTEX κ.ἄ.ὅ.
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loria.fr/english/texbib.html. Ἀνακτήθηκε στὶς 21 Μαΐου 2007.

[6] N. H. F. Beebe, Bibliography on TEX and METAFONT. URL: http:
//www.math.utah.edu/pub/tex/bib/texbook3.bib, ἔκδ. 3.16, 25 ᾿Οκτω-
βρίου 2008. Βλ. ἐπίσης σχετικὸ χρονικὸ ἱστόγραμμα στὸ URL: http:
//liinwww.ira.uka.de/bibliography/Typesetting/texbook3.html.

[7] Θ. Μόδης, ὅ.π., σσv. 129 κ.ἐ.



i
i

“eutypon21” — 2009/1/27 — 13:40 — page 50 — #54 i
i

i
i

i
i



i
i

“eutypon21” — 2009/1/27 — 13:40 — page 51 — #55 i
i

i
i

i
i

Εὔτυπον, τεῦχος � 21 — ᾿Οκτώβριος/October 2008 51

Γραμματοσειρές OpenType:
Μια σύντομη παρουσίαση

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Οι γραμματοσειρές OpenType δεν αποτελούν μια πρόσφατη τεχνολογική

εξέλιξη, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστο το τι πραγματικά είναι, ποια

η σχέση τους με άλλες τεχνολογίες γραμματοσειρών, αλλά και ποια τα

συγκριτικά τους πλεονεκτήματα πάντα σε σχέση με πιο κοινές και γνω-

στές τεχνολογίες γραμματοσειρών όπως οι γραμματοσειρές TrueType και

Type1. Χωρίς υπερβολή θα λέγαμε πως οι γραμματοσειρές OpenType είναι

ένα υπερσύνολο των γραμματοσειρών Type1 και TrueType.

OpenType fonts: a short presentation, by Apostolos Syropoulos —
OpenType fonts are not a recent technological development, yet they are
not well known as to what they really are, what is their relationship with
other font formats, or what are their advantages in comparison to other
font formats lile TrueType and Type1. It would not be an exaggeration
to say that the OpenType format is just a superset of the Type1 and
TrueType formats.

1 Εισαγωγή

Η μορφή αρχείων OpenType αποτελεί επέκταση της μορφής αρχείου TrueType
στην οποία έχει προστεθεί υποστήριξη για δεδομένα γραμματοσειρών τύπου Post-
Script, δηλαδή δεδομένα γραμματοσειρών Type1, Type2 κ.λπ. Με άλλα λόγια, ένα
αρχείο γραμματοσειράς OpenType μπορεί να περιέχει γλυφές είτε σε μορφή True-
Type είτε σε μορφή CFF (Compact Font Format), αλλά όλες οι γλυφές πρέπει
να είναι στην ίδια μοφή. Η μορφή αρχείων OpenType αναπτύχθηκε από κοινού
από τη Microsoft και την Adobe. Η μορφή αρχείου OpenType δημιουργήθηκε με
σκοπό την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων όπως:

� ευρύτερη υποστήριξη από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

� καλύτερη υποστήριξη του προτύπου Unicode
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� καλύτερη προστασία των δεδομένων γραμματοσειρών

� σχετικά μικρό μέγεθος αρχείου

� ευρύτερη υποστήριξη προηγμένών τυπογραφικών δυνατοτήτων

Τα προβλήματα αυτά υπήρχαν σε προηγούμενες μορφές κλιμακωτών μορφών γραμ-
ματοσειρών, δηλαδή γραμματοσειρών οι οποίες τυπώνονται, εμφανίζονται το ίδιο
καλά σε οποιαδήποτε ανάλυση.

2 Κλιμακωτές γραμματοσειρές: μια

σύντομη παρουσίαση

Η μορφή αρχείων γραμματοσειρών Type1 ή αλλιώς γραμματοσειρών PostScript
αναπτύχθηκε από την εταιρεία Adobe. Η ίδια εταιρεία ανέπτυξε την γλώσσα εκτυ-
πωτών PostScript αλλά και την γλώσσα περιγραφής εγγράφων PDF. Αυτή η μορ-
φή αρχείων γραμματοσειράς ήταν η πρώτη που περιείχε γλύφές που δεν αναπαρι-
στάνονταν με χαρτογραφικά γραφικά (bitmaps) αλλά με εντολές που περιγράφουν
το σχήμα των γλυφών. Στην πραγματικότητα η κάθε γλυφή περιγράφεται με τη
χρήση κυβικών καμπυλών Bézier. Σημειώνουμε πως υπάρχουν διάφορες μορφές
αυτών των καμπυλών όπως οι κυβικές και οι τετραγωνικές που αποτελούν λύση
κυβικών ή τετραγωνικών εξισώσεων Bézier. ΄Οταν μια γλυφή περιγράφεται από
μια εξίσωση, τότε μπορεί να τυπωθεί σε οποιαδήποτε υψηλή ανάλυση. Αυτό λύνει
με μιας το πρόβλημα των απαιτητικών εκτυπώσεων. ΄Ομως εντελώς αναπάντεχα η
λύση αυτή παράγει απαράδεκτα αποτελέσματα όταν εκτυπώνουμε σε πολύ χαμη-
λές αναλύσεις ή όταν χρησιμοποιούμε τις γραμματοσειρές αυτές για την εμφάνιση
κειμένου σε οθόνες Η/Υ. Για να λύσει το πρόβλημα αυτό η Adobe εισήγαγε
μια τεχνική εξομάλυνσης της μορφής γλύφων σε χαμηλές ανάλυσης γνωστή ως
hinting. Μια τυπική γραμματοσειρά Type1 δεν μπορεί να περιέχει παραπάνω από
256 γλυφές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα του TEX να μπο-
ρεί να διαχειριστεί γραμματοσειρές με το πολύ 265 γλυφές αλλά και τον μύθο
ότι μόνο οι γραμματοσειρές Type1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτυπώσεις
υψηλής ποιότητας, οδήγησαν τον κόσμο του TEX στην αποκλειστική χρήση αυτών
των γραμματοσειρών για πολύ καιρό. Από την άλλη υπήρξε μια σχεδόν υπεροπτι-
κή αντιμετώπιση της τεχνολογίας TrueType, που τελικώς αποδείχθηκε εντελώς
αβάσιμη.

Αρχικά η τεχνολογία TrueType αναπτύχθηκε από την Apple Computer, Inc.
Η τεχνολογία αναπτύχθηκε ως μέσο αποφυγής πληρωμής πνευματικών δικαιω-
μάτων ανά γραμματοσειρά άλλων σχετικών τεχνολογιών αλλά και για την εξά-
λειψη τεχνικών περιορισμών της μοφής αρχείου Type1. Η τεχνολογία TrueType
σχεδιάσθηκε ώστε να είναι επεκτάσιμη αλλά και τα αρχεία γραμματοσειρών να
είναι μικρά και εύχρηστα. Υιοθέτησε τις υπάρχουσες τεχνικές hinting, ενώ δεν
απέκλεισε τη δημιουργία και ενσωμμάτωση νέων, καλύτερων τεχνικών hinting.
Για τον λόγο αυτό οι γλυφές των γραμματοσειρών OpenType ήταν εξαιρετική
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επιλογή για εμφάνιση στις οθόνες Η/Υ. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που υιο-
θετήθηκαν άμεσα από την Microsoft. Δυστυχώς στον κόσμο του Unix άργησε
να υπάρξει υποστήριξη. Φωτεινή ίσως εξαίρεση το Solaris 7 που παρείχε υποστή-
ριξη για αυτές τις γραμματοσειρές.1 Η Apple συμπεριέλαβε πλήρη υποστήριξη
γραμματοσειρών TrueType στο λειτουργικό της σύστημα το Μάιο του 1991, ενώ
η Microsoft συμπεριέλαβε υποστήριξη TrueType στα Windows 3.1 τον Απρίλιο
του 1992. ΄Ομως ακόμη και οι γραμματοσειρές TrueType δεν βοηθούν ουσιαστι-
κά σε πολύ απαιτητικές περιπτώσεις στοιχειοθεσίας κειμένου. Για να δώσει μια
διέξοδο στο πρόβλημα αυτό, η Apple δημιούργησε τη μορφή αρχείων γραμμα-
τοσειρών Apple Advanced Typography (AAT).2 Οι γραμματοσειρές ATT είναι
απλά γραμματοσειρές TrueType με υποστήριξη για κάποιους επιπλέον πίνακες που
παρέχουν πρόσθετες τυπογραφικές δυνατότητες. Σημειώστε πως ο όρος πίνακας
αναφέρεται στα διάφορα κομμάτια που απαρτίζουν το αρχείο μιας γραμματοσειράς
και τα οποία έχουν σχεδιασθεί για να περιέχουν δεδομένα συγκεκριμένου τύπου.
Μια άλλη λύση στο ίδιο πρόβλημα δόθηκε από τη συνεργασία μεταξύ Adobe και
Microsoft και είναι γνωστή ως τεχνολογία OpenType.

3 Γραμματοσειρές OpenType

Η τεχνολογία γραμματοσειρών OpenType3 προήλθε από την προσπάθεια της
Microsoft να δημιουργήσει μια τεχνολογία γραμματοσειρών παρόμοια με την τε-
χνολογία GX Typography της Apple. Στις αρχές τις δεκαετίας του 1990, η Micro-
soft θέλησε να λάβει επισήμως άδεια χρήσης της νέας αυτής τεχνολογίας, όπως
ακριβώς είχε κάνει με την τεχνολογία TrueType, αλλά μετά την όχι αδικαιολόγητη
άρνηση της Apple, η εταιρεία αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της τεχνολογία.
Η τεχνολογία βασίστηκε στην υπάρχουσα τεχνολογία TrueType και το 1994 πα-
ρουσιάστηκε η πρώτη της μορφή η οποία και πολύ φυσικά ονομάστηκε «TrueType
Open». Το 1996 η εταιρεία Adobe ένωσε τις δυνάμεις της με τη Microsoft ώστε να
υπάρξει υποστήριξη γλυφών της φθίνουσας τεχνολογίας γραμματοσειρών Type1.
Το αποτέλεσμα ήταν μια επέκταση της τεχνολογίας η οποία και μετονομάστηκε
σε «OpenType».

Οι δύο εταιρείες συνέχισαν να αναπτύσουν και να βελτιώνουν την τεχνολο-
γία στα επόμενα δέκα χρόνια. Μάλιστα σήμερα η έκδοση 1.4 της τεχνολογίας
OpenType αποτελεί το πρότυπο ISO/IEC 14496-22 του Διεθνούς Οργανισμού
Τυποποίησης (ISO).4 Η τεχνολογία OpenType βρίσκεται ήδη στην έκδοση 1.5.

Μία γραμματοσειρά OpenType μπορεί να περιέχει ώς 1.048.576 γλυφές επι-
τρέποντας έτσι τη δημιουργία γραμματοσειρών που υποστηρίζουν πλήρως το πρό-
τυπο Unicode. Πρακτικά βέβαια μια συνηθισμένη γραμματοσειρά περιέχει το πολύ

1
Εκείνη την εποχή ο συγγραφέας είχε πρόσβαση σε μηχανήματα που τρέχαν Linux, Solaris

και HP-UX. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι ούτε το AIX της IBM ούτε το IRIX
της Silicon Graphics παρείχαν τέτοια υποστήριξη.

2
Βλέπε http://developer.apple.com/textfonts/TTRefMan/.
3
Βλέπε http://www.microsoft.com/typography/otspec/.
4
Βλέπε http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?

csnumber=43466.
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μερικές χιλιάδες γλυφές. Σημειώστε ότι, σύμφωνα με το πρότυπο Unicode, οι χα-
ρακτήρες χωρίζονται σε 16 επίπεδα που το καθένα περιέχει 216 = 65.536 χαρακτή-
ρες. Κάποια από τα επίπεδα αυτά χαρακτηρίζονται ως επίπεδα ιδιωτικής χρήσης.
Συνήθως σε αυτά τα επίπεδα αποθηκεύονται εναλλακτικές μορφές γλυφών. Για
παράδειγμα, συνήθως τα μικρα κεφαλαια μιας γραμματοσειράς αποθηκεύονται
σε κάποιο τέτοιο επίπεδο. ΄Οταν μιλάμε για εναλλακτικές μορφές γλυφών, αυτό
σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να να μπορούμε να τις εισαγάγουμε στο
κείμενό μας αν το επιθυμούμε. Φυσικά μπορούμε να εισαγάγουμε οποιοδήποτε
σύμβολο πληκτρολογώντας τα αντίστοιχα σύμβολα, αλλά αν πρόκειται για μεγάλη
ακολουθία συμβόλων, τότε αυτή η λύση δεν είναι πρακτικά εφικτή. Ο εναλλα-
κτικός και απλούστερος τρόπος είναι να ενεργοποιήσουμε κάποιο χαρακτηριστικό

(feature) της συγκεκριμένης γραμματοσειράς.
Τα χαρακτηριστικά των γραμματοσειρών OpenType μοιάζουν πάρα πολύ με

τις διαδικασίες μετατροπής που παρείχε το Ω.5 Δηλαδή είναι διαδικασίες αντικατά-
στασης γλυφών που αντιστοιχούν σε κάποιους χαρακτρήρες με μία ή περισσότερες
γλυφές. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα είναι η αντικατάσταση των γλυφών f και
i με τη γλυφή fi. Επίσης μπορούν να γίνουν και πιο πολύπλοκα πράγματα όπως η
αντικατάσταση γλυφών με άλλες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Για παράδειγμα,
αν γράφουμε ο άυλος αυλός και θέλουμε αυτό να μετατραπεί σε μικρά κεφαλαία
θα πρέπει να λάβουμε ο αϋλος αυλος και όχι ο αυλος αυλος. Επιπλέον μπορούμε
να ενεργοποιούμε χαρακτηριστικά ανάλογα με το ποια γραφή (ελληνική, λατινική,
κυριλλική κ.λπ.) ή γλώσσα είναι η εξ ορισμού γλώσσα του κειμένου που ετοι-
μάζουμε. ΄Ετσι μπορούμε μερικώς να απενεργοποιούμε ή να ενεργοποιούμε χαρα-
κτηριστικά. Τέλος, επειδή θέλουμε να ξέρουμε τι κάνει το κάθε χαρακτηριστικό,
για τον λόγο αυτό το κάθε χαρακτηριστικό έχει ένα όνομα από αποτελείται από
τέσσερα (4) λατινικά γράμματα. Επίσης η Microsoft έχει προκαθορίσει πλήρως το
τι κάνει το κάθε χαρακτηριστικό.6 ΄Ομως πώς γνωρίζουμε ποια χαρακτηριστικά
υποστηρίζει μια γραμματοσειρά;

Ο ευκολότερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα όπως το
otfinfo το περιέχεται σε κάθε διανομή TEXLive. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να
δούμε ποιες γραφές υποστηρίζει μια γραμματοσειρά, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε
μια εντολή όπως αυτή που ακολουθεί:

$ otfinfo -s UniversalModern-Regular.otf
DFLT Default
cyrl Cyrillic
grek Greek
latn Latin

Ενώ με την παρακάτω εντολή μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά που υπο-
στηρίζει η γραμματοσειρά.

5
Χρησιμοποιώ παρελθόντα χρόνο καθώς το πρόγραμμα Ω έχει εγκαταληφθεί από τους δη-

μιουργούς του. Περιείχε αρκετές και ενδιαφέρουσες ιδέες και θα μπορούσε ίσως να προσφέρει

περισσότερα στον χώρο της ψηφιακής τυπογραφίας.

6
Βλέπε http://www.microsoft.com/typography/otspec/features_ae.htm.
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$ otfinfo -f UniversalModern-Regular.otf
aalt Access All Alternates
case Case-Sensitive Forms
cpsp Capital Spacing
dlig Discretionary Ligatures
frac Fractions
kern Kerning
liga Standard Ligatures
smcp Small Capitals

Τέλος, με την παρακάτω εντολή λαμβάνουμε βοήθεια χρήσης του προγράμματος
στην οθόνη του υπολογιστή μας.

$ otfinfo -h

Μια πολύ πρόσφατη εξέλλιξη στο χώρο της τεχνολογίας OpenType αποτελεί
ο σχεδιασμός του πίνακα ΜΑΤΗ. Παρόλο που το πρότυπο Unicode συμπερι-
λαμβάνει πολλούς μαθηματικούς χαρακτήρες, εντούτοις η ύπαρξη τους και μόνο
σε μία γραμματοσειρά είναι δώρον άδωρον! Ο κύριος λόγος είναι η πολυπλοκό-
τητα στοιχειοθεσίας μαθηματικού κειμένου αλλά και οι πολλές παράμετροι που
πρέπει να τεθούν. Σκεφτείτε ότι ενώ μια τυπική γραμματοσειρά του TEX έχει
7 παραμέτρους που αφορούν το μήκος em κ.λπ., μια μαθηματική γραμματοσειρά
έχει 22 παραμέτρους! Ουσιαστικά ο πίνακας ΜΑΤΗ αποτελεί μία προσπάθεια να
ενσωματωθεί στην τεχνολογία OpenType όλη η υποδομή για τη στοιχειοθεσία
μαθηματικού κειμένου. Με αυτόν τον τρόπο οποιδήποτε λογισμικό καταλαβαίνει
αυτόν τον πίνακα, μπορεί να στοιχειοθετήσει μαθηματικό κείμενο το ίδιο εύκολα
με το TEX! Μέχρι στιγμής μόνο το Word2007 και το X ETEX καταλαβαίνουν τον
πίνακα αυτό.

Επισήμως η σχετική τεχνολογία δεν αποτελεί μέρος του προτύπου OpenType
αλλά είναι μέρος του ανεπίσημου προτύπου 1.6. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν
μόνο δύο γραμματοσειρές που περιέχουν τον πίνακα ΜΑΤΗ: η γραμματοσειρά
Cambria-Math της Microsoft και η γραμματοσειρά Asana-Math του συγγραφέα
του παρόντος. Μάλιστα η δεύτερη περιέχει ύποστήριξη για πολύ περισσότερα μα-
θηματικά σύμβολα από ό,τι η πρώτη.

Η τεχνολογία OpenType αποτελεί πλέον αυτό που λέμε βιομηχανικό πρότυπο,
δηλαδή ένα πρότυπο αποδεκτό από όλη την κοινότητα. Αυτός είναι και ο λόγος
που πια η Adobe έχει σταματήσει εντελώς τη δημιουργία γραμματοσειρών Type1.
Δυστυχώς υπάρχουν πολλές όμορφες γραμματοσειρές σε μορφή Type1 οι οποίες
πρέπει να μετατραπούν σε μορφή OpenType ώστε να μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για αρκετά χρόνια ακόμη.

4 Μετατροπή γραμματοσειρών

Προφανώς μια γραμματοσειρά TrueType δεν χρειάζεται να μετατραπεί σε γραμ-
ματοσειρά OpenType: κάθε γραμματοσειρά TrueType είναι αυτόματα μια γραμ-
ματοσειρά OpenType. Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο και για τις γραμματοσειρές



i
i

“eutypon21” — 2009/1/27 — 13:40 — page 56 — #60 i
i

i
i

i
i

56 Α. Συρόπουλος

Type1. ΄Ομως αν έχουμε μια απλή γραμματοσειρά Type1 που περιέχει μόνο βασικά
λατινικά γράμματα, τότε η μετατροπή αυτής της γραμματοσειράς μπορεί να γίνει
σχεδόν αυτόματα. Απλά ανοίγουμε τη γραμματοσειρά με ένα πρόγραμμα επεξεργα-
σίας γραμματοσειρών7 και την αποθηκεύουμε αυτόματα σε μορφή OpenType. Αν
η γραμματοσειρά μας έχει πολλαπλά στοιχεία (ligatures) πληροφορίες αλλαγής
απόστασης γλυφών (kerning pairs), τότε δυστυχώς πρέπει να ενσωματώσουμε
μία–μία με το χέρι όλες αυτές τις πληροφορίες.

Αν θέλουμε να μετατρέψουμε μια γραμματοσειρά με μη λατινικά γράμματα,
τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε την γραμματοσειρά από την αρχή. Το μόνο που γλυτώνουμε είναι τον
σχεδιασμό των γλυφών και αυτό όχι πάντα (π.χ. στις περιπτώσεις αυτόματης με-
τατροπής χαρτογραφικών γραμματοσειρών σε γραμματοσειρές Type1 οι γλυφές
έχουν πολλά άχρηστα σημεία τα οποία πρέπει να εκκαθαριστούν). Νομίζω πως θα
ήταν αρκετά ενδιαφέρον να περιγράψουμε πώς μετατρέπουμε μια απλή ελληνική
γραμματοσειρά Type1 σε γραμματοσειρά OpenType. Αλλά γι’ αυτό το θέμα θα
μιλήσουμε σε ένα επόμενο τεύχος του περιοδικού μας.

5 Επίλογος

Παρουσιάσαμε ἐν συντομίᾳ την τεχνολογία γραμματοσειρών OpenType ενώ πα-
ράλληλα προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τους λόγους δημιουργίας και ανάπτυξης
αυτής της τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αυτή έχει όλα τα χαρα-
κτηριστικά μια ώριμης και δοκιμασμένης τεχνολογίας. Ειδικά για τον κόσμο του
TEX/LATEX πιστεύω πως ήρθε ο καιρός να εγκαταλείψει όλες τις μορφές 8-bit του
TEX (το ίδιο το TEX, το pdfTEX και το ε-TEX) και να υιοθετήσει τις νέες μορφές
που και το πρότυπο Unicode υποστηρίζουν αλλά και γραμματοσειρές OpenType
μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

7
Σας προτείνω ανεπιφύλακτα τη χρήση του FontForge (http://fontforge.sourceforge.

net) του George Williams.
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Instructions for Authors

Εὔτυπον (Eutypon), the journal of the Greek TEX’s Friends Group, is published twice
annually. The journal publishes articles on TEX and its associated programs (such as Omega,
X ETEX, BibTEX, METAFONT, etc.), on TEX formats (such as LATEX, Lambda, ConTEXt,
etc.), as well as on typography in general. On occasion, the journal will reprint articles
published elsewhere (in their original language or translated in Greek) with the written
consent of the copyright holder of the original work.

Those who are interested in publishing their work in Eutypon should send the following:

� a brief abstract or synopsis between 100 and 150 words of their work in English and
in Greek (in English only, if the author is a non-native speaker of Greek), and

� an electronic copy of their work (preferably written in LATEX code)

to Apostolos Syropoulos (asyropoulos@gmail.com).
The article should be written in Greek or in English, although articles written in other

languages will not be excluded from consideration.
Any photos/images accompanying the article should be submitted in jpeg or eps (encap-

sulated PostScript) format and with a resolution of no less than 300 dpi, in order to facilitate
further processing and incorporation in the journal.

Articles submitted to the journal shall be reviewed by the journal’s Editorial Board
whether they are suitable for publication. The Editorial Board will contact the author of the
submitted article in case revisions or modifications are needed.

For more information, interested authors are asked to address their questions to the
journal’s Editorial Board (at the aforementioned email address) or to visit the journal’s
website: www.eutypon.gr.

῾Οδηγίες γιὰ συγγραφεῖς

Τὸ Εὔτυπον, τὸ περιοδικὸ τοῦ Συλλόγου ῾Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX, κυκλοφορεῖ κάθε ἑξά-

μηνο. Στὸ περιοδικὸ δημοσιεύονται ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὰ συγγενικά του προγράμματα

(τὸ Ω (Omega), τὸ pdfTEX, τὸ X ETEX, τὸ BibTEX, τὸ METAFONT, κ.ἄ.), τὶς διάφορες φόρμες

τοῦ TEX (LATEX, Λ (Lambda), conTEXt, κ.ἄ.), καθὼς καὶ ἄρθρα γιὰ τὴν τυπογραφία γενικότερα.

Περιστασιακά, τὸ περιοδικὸ ἀναδημοσιεύει ἄρθρα ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀλλοῦ στὴν πρωτότυπη

γλώσσα τους ἢ σὲ μετάφραση μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ κατόχου τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων τοῦ

πρωτότυπου ἄρθρου.

῞Οσοι ἐνδιαφέρονται νὰ δημοσιεύσουν ἐργασίες τους στὸ περιοδικό, θὰ πρέπει νὰ ἀποστεί-

λουν:

� μία σύντομη περίληψη τῆς ἐργασίας τους (100–150 λέξεις) στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν ἀγγλικὴ

γλώσσα, καὶ

� ἕνα ἠλεκτρονικὸ ἀντίγραφο τῆς ἐργασίας τους (κατὰ προτίμηση σὲ κώδικα LATEX)

στὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο (asyropoulos@gmail.com).

Τὸ ἄρθρο θὰ πρέπει νὰ εἶναι γραμμένο στὰ ἑλληνικὰ ἢ στὰ ἀγγλικά, ἂν καὶ δὲν ἀποκλείεται

ἡ δημοσίευση ἄρθρων καὶ σὲ ἄλλη γλώσσα.

Φωτογραφίες καὶ εἰκόνες ποὺ συνοδεύουν τὴν ἐργασία πρέπει νὰ ὑποβάλλονται στὴν μορφὴ

ἀρχείων jpeg ἢ eps (encapsulated PostScript) καὶ σὲ εὐκρίνεια τουλάχιστον 300 dpi, ὥστε νὰ

εἶναι εὔκολη ἡ περαιτέρω ἐπεξεργασία καὶ ἐνσωμάτωσή τους στὸ περιοδικό.

Οἱ ἐργασίες ποὺ ὑποβάλλονται κρίνονται ὡς πρὸς τὴν καταλληλότητά τους γιὰ δημοσίευση

ἀπὸ τὴν Συντακτικὴ ᾿Επιτροπή, ἡ ὁποῖα ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν συγγραφέα τῆς κάθε ἐργασίας στὴν

περίπτωση ποὺ χρειάζονται διορθώσεις ἢ ἄλλου εἴδους μεταβολὲς στὸ κείμενο.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὴν Συντα-

κτικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ περιοδικοῦ (στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ποὺ δίνεται παραπάνω) ἢ στὸν

ἱστοχῶρο τοῦ περιοδικοῦ: www.eutypon.gr.
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