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TEXΝΙΚÉΣ
Το πρόβλημα με την άνω τελεία

Μέχρι πριν από λίγο καιρό είχα την εσφαλμένη εντύπωση πως μόνο λίγοι ή ελά-
χιστοι γνώστες της ελληνικής γλώσσας χρησιμοποιούν την άνω τελεία. Την εντύ-
πωσή μου αυτή την άλλαξε ένας χρήστης του LATEX, ο οποίος με παρότρυνσή μου
έγινε χρήστης του XƎLATEX. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης αυτός με ρώτησε πώς μπο-
ρεί να βάλει μια άνω τελεία στο κείμενο του. Να σημειώσω ότι ο εν λόγω χρήστης
χρησιμοποιεί Linux και η συζήτηση που ακολουθεί εστιάζει κύρια σε συστήματα
Unix ή τύπου Unix.

Αν ψάξει κανείς τα διάφορα blog, θα διαπιστώσει πως ο απλούστερος τρόπος
για να βάλει άνω τελεία είναι να χρησιμοποιήσει τον συνδυασμό πλήκτρων
+ ; (το δεύτερο είναι το πλήκτρο που έχει το Q στο αγγλικό πληκτρολόγιο).
Όμως στην πραγματικότητα αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων δίνει τον χαρακτήρα
middle dot, δηλαδή τον χαρακτήρα με κώδικα U+00B7. Τώρα αυτός ο χαρακτή-
ρας μοιάζει με τον χαρακτήρα Greek ano teleia, δηλαδή τον χαρακτήρα με κώδικα
U+0387, αλλά δεν είναι ίδιοι. Επειδή το πρότυπο Unicode παροτρύνει τους χρήστες
να χρησιμοποιούν τον χαρακτήρα middle dot αντί του Greek ano teleia, σε κάποιες
γραμματοσειρές οι γλυφές που αντιστοιχούν στους δύο αυτούς χαρακτήρες είναι
ίδιοι. Όμως σε πολλές γραμματοσειρές υπάρχει εμφανής διαφορά. Το παρακάτω
παράδειγμα έχει δημιουργηθεί με τη γραμματοσειρά GFS Didot και δείχνει καθαρά
τη διαφορά μεταξύ των δύο γλυφών.

είναι· είναι·
Στα αριστερά έχουμε το σύμβολοGreek ano teleia ενώ στα δεξιά τοmiddle dot. Τώρα
συγκρίνετε το ίδιο κείμενο στοιχειοθετημένο με τη γραμματοσειρά Minion Pro:

είναι· είναι·
Προσέξτε πως εδώ οι δύο χαρακτήρες αναπαριστώνται με σχεδόν ίδιες γλυφές.
Δείτε τώρα το αποτέλεσμα αν χρησιμοποιήσουμε τη γραμματοσειρά Garamond
Premier Pro:

είναι· είναι·
Στα δύο τελευταία παραδείγματα έχουμε κάτι που μοιάζει με άνω τελεία, αλλά όχι
αυτό που έχει ο περισσότερος κόσμος στο μυαλό του. Ας δούμε τώρα τι μπορούμε
να κάνουμε ώστε χρησιμοποιούμε τον χαρακτήρα που θέλουμε.
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42 TEXνικές

Ο πιο απλός τρόπος για να χρησιμοποιούμε τον χαρακτήρα που θέλουμε είναι
να χρησιμοποιήσουμε μια εφαρμογή σαν τον «Πίνακα Χαρακτήρων» του περιβάλ-
λοντος εργασίας Gnome. Όμως αυτή η λύση είναι κουραστική καθώς θα πρέπει να
κάνουμε συνέχεια αντιγραφές και επικολλήσεις.

Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε μια μακροεντολή όπως:

\def\anoteleia{\char”0387\relax}

Το πρόβλημα είναι προφανώς ότι θα πρέπει να σημειώνουμε την εντολή αυτή κάθε
φορά που θα χρειαστούμε μία άνω τελεία. Από την άλλη πλευρά, η άνω τελεία δεν
είναι και το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σημείο στίξης, οπότε και η λύση αυτή
φαντάζει λογική. Όμως η χρήση εντολών με σκοπό την πρόσβαση χαρακτήρων δεν
είναι ίσως η πιο κομψή λύση.

Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με άλλον απλούστερο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα,
θα πρέπει να γίνει μια μικρή τροποποίηση στο αρχείο

/usr/share/X11/xkb/symbols/gr

Αυτό το αρχείο καθορίζει ποια σύμβολα θα είναι προσβάσιμα από το ελληνικό
πληκτρολόγιο. Αν λοιπόν αλλάξουμε κάθε εμφάνιση της λέξεως periodcentered με
τη λέξη U0387 (είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στο σύμβολο της άνω τελείας στο
Unicode), τότε, αφού ξαναξεκινήσουμε τον X server του συστήματός μας, μπορούμε
να πατάμε τα πλήκτρα πρόσβασης της άνω τελείας +; και να λαμβάνουμε
μια κανονική άνω τελεία. Το επόμενο βήμα είναι αυτή η αλλαγή να γίνει μόνιμη.

Τέλος, υπάρχουν και ορισμένες μάλλον ελλιπείς γραμματοσειρές που δεν έχουν
καν τον χαρακτήρα της άνω τελείας. Μια τέτοια γραμματοσειρά είναι η Ubuntu.
Σ’ αυτή την περίπτωση, μια μακροεντολή σαν την επόμενη είναι ίσως η πιο απλή
λύση:

\def\anoteleia{\raisebox{.8ex}{.}}

Οι πιο έμπειροι μπορούν να προσθέσουν την άνω τελεία στο αρχείο της γραμμα-
τοσειράς, αλλά για κάτι τέτοιο, χρειάζεται ειδικό λογισμικό (π.χ. το FontForge) και
τα πράγματα είναι κάπως πιο πολύπλοκα.

— Απόστολος Συρόπουλος
H/T: asyropoulos at yahoo dot com


