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TEXΝΙΚÉΣ
Βινιέτες, λετρίνες καὶ ἄλλα κοσμήματα

Οἱ παλιοὶ τυπογράφοι συνήθιζαν νὰ κοσμοῦν τὰ βιβλία τους μὲ προμετωπίδες (κά-
ποιες εἰκόνες ποὺ μπαίνουν στὸ ἐξώφυλλο καὶ στὸν μεγάλο τίτλο στὴν ἀρχὴ τοῦ βι-
βλίου), βινιέτες (κισσοί, κλήματα, μαίανδροι καὶ παρόμοια σχέδια στὸ ἐπάνω μέρος
τῆς πρώτης σελίδας ἢ στὸ κάτω μέρος τῆς τελευταίας σελίδας κάθε κεφαλαίου),
λετρίνες (δηλαδὴ ἀρχιγράμματα ἢ πρωτογράμματα στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου κάθε
κεφαλαίου), κ.λπ.

Τὰ κοσμήματα αὐτὰ συνήθως ἦταν χαρακτικὰ ποὺ ἀναπαράγονταν ἀπὸ μάστο-
ρες τσιγκογράφους σὲ κλισέ (τσιγκογραφίες), γιὰ νὰ μποῦν στὸν σελιδοθέτη ἀνά-
μεσα στὶς ἀράδες μὲ τὰ μεταλλικὰ στοιχεῖα. Συχνά, τὰ ἴδια κλισέ (π.χ. οἱ λετρίνες)
χρησιμοποιοῦνταν σὲ πολλὲς ἐκδόσεις, μιᾶς καὶ τὸ κόστος δημιουργίας νέων ἦταν
ίδιαίτερα ὑψηλό. Ὅπως λέει καὶ ὁ Γιῶργος Κατσαμάκης στὸ ἄρθρο του στὸ παρὸν
τεῦχος (σσ. 7–14), σὲ κάποιες τέτοιες παλιὲς ἐκδόσεις, μποροῦμε νὰ θαυμάσουμε
τὰ ἀνώνυμα τυπογραφικὰ κοσμήματα σὰν δείγματα μιᾶς ἀπαράμιλης ἀλλοτινῆς
τέχνης.

Σήμερα, οἱ τσιγκογραφίες ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ σαρωμένα (σκαναρισμένα)
σχέδια. Τὰ σαρωμένα σχέδια μποροῦν νὰ φτάσουν σὲ ποιότητα τὶς παλιὲς τσιγκο-
γραφίες, ἀρκεῖ νὰ προσέξουμε λίγο πῶς θὰ τὰ ἀναπαράγουμε. Γιὰ μιὰ καλὴ ἀνα-
παραγωγὴ τέτοιων σχεδίων, χρειάζεται ἡ σάρωση νὰ εἶναι ἀσπρόμαυρη καὶ ὄχι
ἔγχρωμη, οὔτε σὲ διαβαθμίσεις τοῦ γκρίζου. Χρειάζεται ἐπἰσης, ἡ εὐκρίνεια (ἢ ἀνά-
λυση) τῆς σάρωσης νὰ εἶναι τουλάχιστον 300 dpi.

Ἐφόσον ἔχουμε ἕνα τέτοιο σκανάρισμα, τότε μποροῦμε νὰ τὸ ἀποθηκεύσουμε
σὲ μορφὴ bitmap (pbm, bmp, κ.λπ.) καὶ κατόπιν μὲ τὸ Potrace (http://potrace.
sourceforge.net) νὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ eps ἢ pdf γιὰ νὰ τὸ συμπεριλάβουμε σὲ
κείμενο ποὺ ἐπεξεργαζόμαστε μὲ τὸ TEX κ.τ.ὅ.¹

Γιὰ παράδειγμα, ὁρίστε πῶς μετατρέψαμε ἕνα σχέδιο τοῦ ζωγράφου καὶ χα-
ράκτη Παναγιώτη Γράββαλου σὲ εἰκόνα pdf. Κατ’ ἀρχάς, ἡ εἰκόνα σαρώθηκε σὲ
σαρωτὴ Canon (CanoScan 4400F) στὰ 300 dpi καὶ ἀποθηκεύθηκε σὲ ἀσπρόμαυρο
ἀρχεῖο tiff. Τὸ ἀρχεῖο tiff μετατράπηκε σε ἀρχεῖο bmp μὲ τὸ πρόγραμμα GIMP
(www.gimp.org). Καὶ μὲ τὸ Potrace, τὸ ἀρχεῖο bmp μετατράπηκε σὲ ἀρχεῖο pdf. Λεπτο-
μέρεια του σχεδίου τοῦ Γράββαλου παρουσιάζεται στὴν ἑπόμενη σελίδα, ἀριστερὰ
σὲ μορφὴ bmp καὶ δεξιὰ σὲ μορφὴ pdf.²

Στὴν ἀριστερὴ εἰκόνα παρατηροῦμε ὅτι φαίνονται τὰ εἰκονοστοιχεῖα (pixel), τὰ
ὁποῖα ὅμως ἔχουν ἐξαφανιστεῖ κατὰ τὴν μετατροπὴ τῆς εἰκόνας σὲ pdf (δεξιὰ εἰ-

¹Σημειῶστε ὅτι τὸ πρόγραμμα Potrace πρέπει νὰ τὸ τρέξετε ἀπὸ τὸ παράθυρο ἐντολῶν τοῦ λειτουρ-
γικοῦ συστήματος, ποὺ γιὰ τὰ MS-Windows εἶναι γνωστὸ καὶ ὡς «παράθυρο DOS». Πάντως, κυκλοφο-
ροῦν καὶ γραφικὰ διάμεσα GUI γιὰ Mac OS X, GNU/Linux καὶ MS-Windows. Γιὰ περισσότερα, δεῖτε ἐδῶ:
http://potrace.sourceforge.net/index.html#other.

²Τὸ σχέδιο προέρχεται ἀπὸ τὴν ποιητικὴ δημιουργία τῆς Λύντιας Αὐλωνίτη (1920–2007) Ἕνα λειβάδι
διάττοντες, ἰδιωτικὴ ἔκδοση τυπωμένη στὸ τυπογραφεῖο τῶν Γ. Ἀργυροπούλου καὶ Α. Ζουμαδάκη στὴν
Ἀθήνα, μὲ ἔνδειξη «Montreal 1977».
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42 TEXνικές

κόνα). Ὅμως τὸ τελευταῖο εἶναι ἀρχεῖο ἀνυσματικό, πράγμα ποὺ σημαίνει πὼς ἡ εἰ-
κόνα περιγράφεται ἀπὸ διανύσματα καὶ δευτεροβάθμιες ἢ τριτοβάθμιες ἐξισώσεις
(vector graphics), καὶ ὄχι ὡς ἕνα πλαίσιο μὲ διατεταγμένα εἰκονοστοιχεῖα (raster
graphics). Ὡς ἐκ τοὐτου, μποροῦμε νὰ τυπώσουμε τὸ pdf σὲ ὁποιαδήποτε κλίμακα
χωρὶς καμία ἀπώλεια λεπτομέρειας, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἴσως χάσαμε κατὰ τὴν
σάρωση τῆς εἰκόνας καὶ κατὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ bmp σὲ pdf.

Ἂς δοῦμε ἐπίσης πῶς μποροῦμε νὰ ἐπεξεργαστοῦμε καὶ εἰκόνες ποὺ βρίσκουμε
ἀλλοῦ (π.χ. σὲ διαδυκτιακὲς βιβλιοθῆκες) καὶ ποὺ δὲν ἔχουν τὴν ἀπαιτούμενη ὑψηλὴ
εὐκρίνεια. Γιὰ τέτοιες εἰκόνες, μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ GIMP γιὰ νὰ διορ-
θώσουμε κάποιες τυχὸν ἀτέλειες καὶ νὰ τὶς μετατρέψουμε σὲ ἀρχεῖα bmp. Τέλος, μὲ
τὸ Potrace, μετατρέπουμε τὰ ἀρχεῖα bmp σὲ ἀρχεῖα pdf. Παρακάτω, δεῖτε πῶς ἀπο-
καταστάθηκε ἡ λετρίνα «Ο» τῆς σελίδας 9.

(jpeg) (pdf, χωρὶς διορθώσεις) (pdf, μετὰ ἀπὸ διορθώσεις)

Ἡ εἰκόνα στὰ ἀριστερὰ δείχνει τὴν λετρίνα σὲ μορφὴ jpeg, σὲ διαβαθμίσεις τοῦ
γκρίζου. Στὸ μέσο, ἡ λετρίνα ἔχει μετατραπεῖ σὲ μορφὴ pdf, ἀφοῦ πρῶτα ἀποθη-
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TEXνικές 43

κεύθηκε σὲ ἀσπρόμαυρο bmp, χωρὶς ὅμως καμία ἄλλη διόρθωση ἐπὶ τῆς εἰκόνας. Ἡ
δεξιὰ εἰκόνα προέκυψε μὲ μετατροπὴ τοῦ jpeg σὲ ἀσπρόμαυρο bmp καὶ μετὰ ἀπὸ
διορθώσεις ἐπάνω στὴν εἰκόνα bmp, προτοῦ ματετραπεῖ σὲ pdf μὲ τὸ Potrace.

Μερικοὶ ἴσως ποῦνε πὼς μὲ τὴν ἀποκατάσταση, τὸ δεξιὸ «Ο» ἔχασε τὴν παλιακή
του γοητεία. Ἀλλὰ γι’ αὐτό, ὁ συγγραφέας δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφέρει γνώμη. Ἄλλωστε,
ὅπως λέει κι ἡ παροιμία, περὶ ὀρέξεως, κολοκυθόπιτα!

∗ ∗ ∗

Ἀρχεῖα PDF γιὰ… ἀρχειοθέτηση

Ὅταν ἀνοίγουμε ὁρισμένα ἀρχεῖα PDF, ἐμφανίζεται ἡ ἔνδειξη

The file you have opened complies with the PDF/A standard and has been
opened read-only to prevent modification.

Αὐτὸ σημαίνει πὼς τὸ συγκεκριμένο ἀρχεῖο δημιουργήθηκε μὲ βάση τὸ διεθνὲς
πρότυπο ISO 19005, γνωστὸ καὶ ὡς «πρότυπο PDF/A», τὸ ὁποῖο καθορίζει τὸν τρόπο
δημιουργίας ἀρχείων PDF γιὰ τὴν μακροπρόθεσμη διατήρηση ἠλεκτρονικῶν ἐγγρά-
φων. Τὸ πρότυπο ἐφαρμόζεται σὲ ἔγγραφα ποὺ περιέχουν συνδυασμοὺς ἀπὸ γραμ-
ματοσειρὲς καὶ εἰκόνες διανυσματικὲς ἢ μὲ εἰκονοστοιχεῖα (raster).

Στὸν κόσμο τοῦ TEX, τὰ ἀρχεῖα DVI ἔχουν πλέον ἐγκαταλειφθεῖ (ἢ τουλάχιστον
δὲν τὰ βλέπει ὁ κοινὸς χρήστης) καὶ ἀντὶ γι’ αὐτά, ὅλες οἱ σύγχρονες μηχανὲς τοῦ
TEX (pdfTEX, XƎTEX, luaTEX) παράγουν ἀρχεῖα PDF. Πῶς ὅμως μπορεῖ κανεὶς νὰ πα-
ράγει ἕνα PDF σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο PDF/A;

Οἱ χρῆστες τοῦ pdfLATEX εἶχαν μιὰ λύση γιὰ νὰ φτιάχνουν ἀρχεῖα PDF/A ἤδη
ἀπὸ τὸ 2008: τὸ πακέτο pdfx (www.ctan.org/pkg/pdfx). Ἀπὸ τὴν ἄνοιξη τοῦ 2016, τὸ
pdfx δουλεύει καὶ μὲ τὸ XƎLATEX. Γιὰ νὰ γίνει αὐτό, ἀρκεῖ νὰ βάλουμε στὸν κώδικα
XƎLATEX μερικὰ μεταδεδομένα (metadata), ποὺ θὰ περάσουν καὶ στὸ τελικὸ PDF. Ὅμως
χρειάζεται λίγη προσοχή: τὰ μεταδεδομένα πρέπει νὰ μποῦν πρὶν ἀπὸ τὴν ἐντολὴ
\documentclass{...}, ὅπως στὸ ἑπόμενο παράδειγμα:

\begin{filecontents*}{\jobname.xmpdata} % ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
\Title{Ὁ δικός μου τίτλος}
\Author{Ἀ. Συγγραφέας\sep B. Writer}
\Keywords{recipes\sep συνταγές}
\CoverDisplayDate{Ὀκτώβριος 2016\sep October 2016}
\Publisher{Ἕλληνες Φίλοι τοῦ ΤεΧ\sep Greek TeX Friends}

\end{filecontents*} % ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{xgreek}
\usepackage[a-1b]{pdfx}
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...
\begin{document}
...
\end{document}

Κατόπιν ἐκτελοῦμε τὸ XƎLATEX μὲ τὴν ἐντολή:

xelatex --shell-escape -output-driver="xdvipdfmx -z 0" <filename>.tex

ὅπου <filename>.tex εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου μας μὲ τὸν κώδικα XƎLATEX. Τὸ
PDF ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ θὰ εἶναι μόνον γιὰ ἀποθήκευση ἢ ἐκτύπωση, ἀλλὰ δὲν
θὰ ἐπιτρέπει νὰ κάνουμε σ’ αὐτὸ καμία ἀλλαγή. Στὴν παραπάνω ἐντολή, ἡ ἐπι-
λογὴ -output-driver="xdvipdfmx -z 0" εἶναι ἀπαραίτητη, γιατὶ τὸ πρότυπο ἀρ-
χεῖο PDF/A δὲν ἐπιτρέπει τὴν συμπίεση ἀρχείων pdf. Καὶ αὐτὸ ἐπιτυγχανεται μὲ τὸ
νὰ ποῦμε στὸ XƎLATEX νὰ καλέσει τὸν ὁδηγὸ xdvipdfmx μὲ μηδενικὴ συμπίεση z.

Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρότυπο PDF/A, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα παρό-
μοια πρότυπα ὅπως τὰ PDF/E, PDF/VT καὶ PDF/X, τὰ ὁποῖα φορτώνονται ὡς ἐπι-
λογὲς μὲ τὸ πακέτο pdfx. (Στὸ παραπάνω παράδειγμα, ἡ ἐπιλογὴ a-1b στὴν ἐντολὴ
\usepackage[a-1b]{pdfx} σημαίνει πὼς τὸ ἀρχεῖο ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ θὰ εἶναι
σύμφωνο μὲ τὸ πρότυπο PDF/A-1b.) Ὁ ἐπεξηγηματικὸς ὁδηγὸς ποὺ συνοδεύει τὸ
πακέτο pdfx δίνει πολλὲς πληροφορίες γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ πρότυπα καὶ ἀξίζει νὰ τὸν
συμβουλευθεῖτε ἐὰν θέλετε νὰ δημιουργήσετε ἀρχεῖα… αἰώνια.

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com


