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1. Eisagwgă
Πρόσφατα ψάχνονταc το ∆ίκτυο διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχει καµία δωρεάν γραµµατοσειρά η οποία να περιέχει τα σύµβοlα του δίσκου τηc Φαιστού.
΄Εχονταc την προηγούµενη εµπειρία από τη δηµιουργία τηc γραµµατοσειράc µε
τα σύµβοlα τηc γραφήc των Epi-Olmec αllά και την σχετική επιστηµονική βιβlιογραφία, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στη δηµιουργία µιαc γραµµατοσειράc
µε τα σύµβοlα του δίσκου τηc Φαιστού. Προφανώc, το επιχείρηµά µαc δεν είναι
µοναδικό, αllά τουlάχιστον αποτεlεί ένα καlό παράδειγµα για το πωc µπορούµε
να ψηφιοποιήσουµε και άllεc γραφέc (π.χ. τη γραµµική Α κ.lπ.).
Στο υπόlοιπο αυτού του σύντοµου άρθρου περιγράφουµε όlα τα βήµατα που
ακοlουθήσαµε για τη δηµιουργία τηc γραµµατοσειράc. Συγκεκριµένα περιγράφουµε πωc από τιc φωτογραφίεc των συµβόlών καταφέραµε να δηµιουργήσουµε
µια γραµµατοσειρά PostScript Type 1.

2. Apì fwtografÐec se sqèdia
Το πιο δύσκοlο κοµµάτι τηc δουlειάc µαc ήταν η δηµιουργία σχηµάτων για
το κάθε σύµβοlο. Το βιβlίο Le Disque de Phaistos του Jean-Pierre Olivier,
εκδόσειc Diﬀusion de Boccard, Παρίσι, 1992, περιέχει φωτογραφίεc του κάθε
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συµβόlου ξεχωριστά. Η Ζωή Αµανατίδου, συνεργάτιc µαc, ανέlαβε δηµιουργήσει
τα απαραίτητα σχέδια από τιc φωτογραφίεc. Ποlύ απlά έβαlε ένα ηµιδιαφανέc
χαρτί πάνω στην κάθε φωτογραφία και δηµιούργησε ένα πρώτο σχέδιο για το
κάθε σύµβοlο. Στην συνέχεια, βεlτίωσε τα σχήµατα αυτά ώστε οι καµπύlεc να
είναι όσο το δυνατόν πιο {φυσικέc}. Τα σχήµατα αυτά µπήκαν σε ένα πίνακα τον
οποίο και σαρώσαµε σε σχετικά µεγάlη ανάlυση.

3. Apì sqèdia se klimakwtĹ grafikĹ
΄Εχονταc τα σχέδια σε ένα αρχείο έπρεπε να δηµιουργήσουµε αρχεία κlιµακωτών γραφικών για το κάθε σύµβοlο. Στο σχήµα που ακοlουθεί βlέπουµε πωc
φαίνεται το σχέδιο του 39ου συµβόlου στην οθόνη του υποlογιστή µαc:

Για να δηµιουργήσουµε ένα αρχείο κlιµακωτών γραφικών για το κάθε σύµβοlο,
έπρεπε να δηµιουργlήσουµε ένα αρχείο χαρτογραφικών γραφικών για το κάθε
σύµβοlο. Αυτό ποlύ απlά έγινε µε το πρόγραµµα επεξεργασίαc γραφικών GIMP
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έκδοση 2.0. Επειδή τα σχέδια στο χαρτί είχαν µουντζούρεc, έπρεπε µε κάποιο
τρόπο να εξαφανιστούν άµεσα και γρήγορα από το φόντο των χαρτογραφικών
αναπαραστάσεων των συµβόlων. Στο σηµείο αυτό ποlύτιµη στάθηκε η συµβουlή
του Παναγιώτη Κούδα να {παίξουµε} µε την φωτισµό και την αντίθεση (contrast)
τηc εικόναc. Παρακάτω φαίνεται το αποτέlεσµα αυτήc τηc διαδικασίαc:
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Το αµέσωc επόµενο βήµα ήταν ο καθαρισµόc των ατεlειών που απέµειναν. Αυτόc
έγινε έχονταc ωc βάση τιc φωτογραφίεc για το κάθε σχήµα, αllά και σε ποlύ
µικρό βαθµό τη φαντασία µαc. Στην εικόνα που ακοlουθεί φαίνεται το σχήµα
αµέσωc µετά τον καθαρσµό.

Αµέσωc µετά αποθηκεύσαµε το αρχείο σε χαρτογραφική µορφή PNM. Το αρχείο
αυτό µετατρέψαµε σε διανυσµατικό χρησιµοποιώνταc το πρόγραµµα potrace του
Peter Selinger. Το πρόγραµµα αυτό µπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω δικτυακό τόπο:
http://potrace.sourceforge.net/
Σηµειώστε ότι στην περίπτωσή µαc το αποτέlεσµα που lάβαµε ήταν ασύγκριτα
καlύτερο από αυτό που lάβαµε µε το πρόγραµµα autotrace. Επειδή τα σηµεία
εlέγχου που παράγει το πρόγραµµα potrace είναι κάµποσα (ενώ τα αντίστοιχα
σηµεία που δηµιουργεί το autotrace είναι πρακτικά. . . άπειρα), έπρεπε να απlοποιήσουµε τα διανυσµατικά αρχεία γραφικών. ∆υστυχώc το µόνο πρόγραµµα που
κάνει σωστά αυτή τη δουlειά είναι το Adobe Illustrator, έπρεπε παροδικά να
αllάξουµε υποlογιστική πlατφόρµα (συγκεκριµένα από Solaris x86 πήγαµε σε
Windows XP). Στην εικόνα που ακοlουθεί φαίνεται το πωc επεξεργαστήκαµε
έναν χαρακτήρα µε το εν lόγω πρόγραµµα:
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Τα διορθωµένα αρχεία τα αποθηκεύσαµε σε µορφή Adobe Illustrator EPS 5.0/5.5
και στην συνέχεια δηµιουργήσαµε αρχεία Adobe Illustrator µε το πρόγραµµα
aimaker! Αν αυτό σαc φαίνεται παράlογο, σαc lέµε ότι αντίστοιχα αρχεία που
παράγει το Adobe Illustrator είναι ποlύ ποlύπlοκα για να τα επεξεργαστεί το
πρόγραµµα FontForge του George Williams. Φυσικά αυτό ήταν το πρόγραµµα
που χρησιµοποιήσαµε για να κατασκευάσουµε την γραµµατοσειρά. Το τεlικό
αποτέlεσµα φαίνεται στην εικόνα που ακοlουθεί:
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4. To pakèto ergasÐac phaistos
Μοlονότι οι διάφοροι γlύφοι τηc γραµµατοσειράc αντιστοιχούν στα διάφορα
γράµµατα τηc αγγlικήc αlφαβήτου, εντούτοιc είναι πιο εύκοlο να υπάρχουν µια
σειρά από εντοlέc πρόσβασηc στουc γlύφουc οι οποίεc θα έχουν ονόµατα τα
οποία θα παραπέµπουν στη µορφή του κάθε γlύφου. ΄Ετσι δηµιουργήσαµε το
πακέτο εργασίαc phaistos για χρήση µε το LATEX. Επειδή δεν θέlαµε να {καινοτοµήσουµε}, προτιµήσαµε να χρησιµοποιήσουµε τα ονόµατα που προτείνονται
στον παρακάτω δικτυακό τόπο:
http://www.evertype.com/standards/csur/phaistos.html
Για παράδειγµα, η εντοlή πρόσβασηc στον πρώτο γlύφο τηc γραµµατοσειράc είναι
η εξήc:
\PHpedestrian
Το πακέτο εργασίαc καθώc και η γραµµατοσειρά είναι εlεύθερο lογισµικό το
οποίο και µπορείται να {κατεβάσετε} από τουc κόµβουc του CTAN ή απlά από
τον παρακάτω δικτυακό τόπο:
http://obelix.ee.duth.gr/~apostolo/Phaistos
Αν έχετε κάποιεc παρατηρήσειc σχετικά µε τη διαδικασία ή το αισθητικό
αποτεlεσµα, θα χαρούµε ποlύ να τιc συζητήσουµε δια ζώσηc το καlοκαίρι στο
TUG2004 όπου και είστε όlοι προσκεκlηµένοι!

