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TEXΝΙΚÉΣ
Παιχνίδια μὲ γραμματοσειρὲς

Τὸ Εὔτυπον στοιχειοθετεῖται μὲ βασικὴ γραμματοσειρὰ τὴν Linux Libertine, ἡ
ὁποία διατίθεται δωρεάν. Δυστυχῶς, ἡ συγκεκριμένη γραμματοσειρὰ δὲν κυκλοφο-
ρεῖ σὲ ἔκδοση γιὰ μαθηματικά. Ὁπότε, γιὰ μαθηματικοὺς τύπους, χρησιμοποιοῦμε
τὴν Asana Math, ἡ ὁποία ἐπίσης διατίθεται δωρεάν.

Ὁ Philipp H. Poll, δημιουργὸς τῆς Linux Libertine, ἔχει δηλώσει ὅτι ἐπηρρεά-
στηκε ἀπὸ γραμματοσειρὲς τοῦ 19ου αἰ., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ οὐμανιστικὲς γραμματοσει-
ρὲς ὅπως ἡ Jenson καὶ ἡ Palatino. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ Asana Math τοῦ Ἀπό-
στολου Συρόπουλου στηρίζεται στὴν γραμματοσειρὰ Palatino τοῦ Hermann Zapf.
Κατὰ συνέπεια, οἱ γραμματοσειρὲς Linux Libertine καὶ Asana Math μοιάζουν σχε-
διαστικά. Ὁρίστε τὰ ψηφία τῶν δύο γραμματοσειρῶν:

Asana Math: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linux Libertine: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ὅμως, παρὰ τὶς ὁμοιότητες, τὸ προσεκτικὸ μάτι θὰ παρατηρήσει πὼς τὰ ψηφία
τῆς Linux Libertine εἶναι κάπως πιὸ στενά. Μερικά — π.χ. τὸ 1 καὶ τὸ 2 — διαφέ-
ρουν καὶ ὡς πρὸς τὸ σχῆμα. Πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε μαθηματικοὺς τύπους
μὲ ψηφία ἀπὸ τὴν Linux Libertine καὶ ὅλους τὰ ἄλλα σύμβολα ἀπὸ τὴν Asana Math;

Ὁ τρόπος εἶναι πολὺ εὔκολος μὲ τὸ XƎLATEX. Στὸ προοίμιο, δηλ., πρὶν τὸ
\begin{document}, πρῶτα φορτώνουμε τὸ πακέτο unicode-math καὶ ὁρίζουμε τὴν
Asana Math ὡς τὴν βασικὴ γραμματοσειρὰ μαθηματικῶν τύπων:

\usepackage{unicode-math}
\setmathfont[Scale=MatchLowercase]{Asana Math}

Τὸ ὅρισμα Scale=MatchLowercase μπῆκε ὥστε τὸ μέγεθος τῶν γραμματοσειρῶν νὰ
εἶναι ἴδιο, τουλάχιστον στὰ μικρὰ γράμματα. Ἀμέσως μετά, ὁρίζουμε τὰ ψηφία
0, 1, … , 9, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὶς δεκαεξαεδικὲς θέσεις "30–"39, νὰ προέρχονται ἀπὸ
τὴν Linux Libertine O:

\setmathfont[range={"30-"39}]{Linux Libertine O}

Mὲ μιὰ πιὸ γενικὴ λύση, τὴν ὁποία πρότεινε ὁ Mico Loretan στὸν διαδικτυακὸ
χῶρο συζήτησης tex.stackexchange.com, μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε ὅλα τὰ ψηφία καὶ
ὅλα τὰ ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ σύμβολα νὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν Linux Libertine:

\setmathfont[range=\mathit/{latin,Latin,num,Greek,greek}]%
{Linux Libertine O Italic}

\setmathfont[range=\mathup/{latin,Latin,num,Greek,greek}]%
{Linux Libertine O}

\setmathfont[range=\mathbfup/{latin,Latin,num,Greek,greek}]%
{Linux Libertine O Bold}
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36 TEXνικές

Ὁρίστε ἕνα ἀπόσπασμα βιβλίου¹, ὅπου τὰ μαθηματικὰ εἶναι στοιχειοθετημένα μὲ
τὴν Asana Math:

Γιὰ τὴν λογαριθμικὴ σπείρα

𝛾(𝑡) = (𝑒𝑘𝑡 cos 𝑡, 𝑒𝑘𝑡 sin 𝑡)

ὅπου 𝑘 εἶναι μιὰ σταθερὰ διάφορη τοῦ μηδενός, ἔχουμε

�̇�(𝑡) = (𝑒𝑘𝑡(𝑘 cos 𝑡 − sin 𝑡), 𝑒𝑘𝑡(𝑘 sin 𝑡 + cos 𝑡)),
∴ �̇�(𝑡)2 = 𝑒2𝑘𝑡(𝑘 cos 𝑡 − sin 𝑡)2 + 𝑒2𝑘𝑡(𝑘 sin 𝑡 + cos 𝑡)2 = (𝑘2 + 1)𝑒2𝑘𝑡.

Συνεπῶς, τὸ μῆκος τόξου τῆς 𝛾 μὲ σημεῖο ἐκκίνησης τὸ 𝛾(0) = (1, 0) (γιὰ παρά-
δειγμα) εἶναι

𝑠(𝑡) = 
𝑡

0
√𝑘2 + 1 𝑒𝑘𝑢d𝑢 = √𝑘2 + 1

𝑘 (𝑒𝑘𝑡 + 1).

Καὶ ὁρίστε τὸ ἴδιο ἀπόσπασμα στοιχειοθετημένο μὲ τὴν Linux Libertine:

Γιὰ τὴν λογαριθμικὴ σπείρα

γ(t) = (ekt cos t, ekt sin t)

ὅπου k εἶναι μιὰ σταθερὰ διάφορη τοῦ μηδενός, ἔχουμε

γ̇(t) = (ekt(k cos t − sin t), ekt(k sin t + cos t)),
∴ γ̇(t)2 = e2kt(k cos t − sin t)2 + e2kt(k sin t + cos t)2 = (k2 + 1)e2kt.

Συνεπῶς, τὸ μῆκος τόξου τῆς γ μὲ σημεῖο ἐκκίνησης τὸ γ(0) = (1, 0) (γιὰ παρά-
δειγμα) εἶναι

s(t) = 
t

0
√k2 + 1 eku du =

√k2 + 1
k

(ekt + 1).

Στὸ παράδειγμα μὲ τὴν Linux Libertine, παρατηροῦμε ὁρισμένα προβλήματα
στὴν διαστοιχείωση. Π.χ., στὸ «γ(t)» τὸ γ κολλάει ἐπάνω στὴν ἀριστερὴ παρένθεση.
Στὸ «γ̇(t)», ἡ πάνω τελεία φεύγει πρὸς τὰ ἀριστερά. Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα μέσα στὸ
ὁλοκλήρωμα πετάει, κ.ἄ.ὅ. Ὁπότε ἡ γενικευμένη χρήση τῆς Linux Libertine, μιᾶς
γραμματοσειρᾶς ποὺ δὲν ἔχει δημιουργηθεῖ γιὰ μαθηματικοὺς τύπους, ἴσως νὰ μὴν
εἶναι ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη.

Ἡ λύση ποὺ ἀκολουθοῦμε στὸ Εὔτυπον, εἶναι οἱ ἀριθμοὶ νὰ μπαίνουν πάντα μὲ
τὴν Linux Libertine — ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχουν διαφορὲς ἀνάμεσα σὲ ἀριθμοὺς

¹Ι. Δ. Πλατής, Στοιχειώδης Διαφορικὴ Γεωμετρία. Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 2011,
σ. 9. Τὸ πρωτότυπο κείμενο εἶναι στὸ μονοτονικό.
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TEXνικές 37

τοῦ κειμένου καὶ σὲ ἀριθμοὺς τῶν μαθηματικῶν τύπων — ἀλλὰ τὰ μαθηματικὰ σύμ-
βολα νὰ μπαίνουν μὲ τὴν Asana Math, γιὰ νὰ ξεχωρίζουν κάπως ἀπὸ τὰ στοιχεῖα
τοῦ ἁπλοῦ κειμένου.

∗ ∗ ∗

Ἕνα ἄλλο πρόβλημα μὲ τὴν Linux Libertine εἶναι πὼς στὴν πιὸ πρόσφατη ἔκ-
δοσή της (5.3.0), δὲν συμπεριλαμβάνει καπιταλάκια (μικρὰ κεφαλαῖα). Τὰ καπιτα-
λάκια συνήθως χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀκρώνυμων μέσα σὲ προ-
τάσεις. Γιὰ παράδειγμα, μέσα σὲ μιὰ πρόταση θὰ στοιχειοθετούσαμε οηε (μὲ καπι-
ταλάκια) ἀντὶ γιὰ ΟΗΕ (μὲ ὅλα κεφαλαῖα). Ἐπίσης οἱ παλιοὶ τυπογράφοι χρησιμο-
ποιοῦσαν καπιταλάκια στὴν στοιχειοθεσία τῆς πρώτης γραμμῆς κάθε ἑνότητας τοῦ
βιβλίου, ὅπως στὸ παρακάτω παράδειγμα².

M ε το πρωτο αναβλεμμα του ηλιου
ἐφάνηκαν καὶ οἱ τέσσερες φρεγά-

δες ἀντίκρυ στὸν Καβομαλιᾶ. Ποῦθ’ ἐρ-
χόνταν; γιὰ ποῦ ἐπήγαιναν; οὔτε ἄκουσε
οὔτ’ ἔμαθε κανείς. Μὰ πρέπει νὰ ἦσαν
βασιλικὲς φρεγάδες. Καὶ οἱ τέσσερες,
σοῦ λέγει, τὸ ἴδιο εἶχαν χτίσιμο. χυτὲς
πρύμη–πλώρη.

Τὰ κανονικὰ καπιταλάκια τὰ βρήκαμε σὲ μιὰ παλαιότερη ἔκδοση τῆς Linux
Libertine (ἔκδοση 4.0.4) στὸν ἱστοχῶρο http://comedy.dante.de/~herbert/Fonts/.
Πλάγια καὶ μαῦρα καπιταλάκια μποροῦμε νὰ φτιάξουμε παίζοντας μὲ ὁρισμένες
ἐντολὲς του πακέτου fontspec — ὁρίστε πῶς:

\newcommand{\mysmallcaps}[1]{% Νέα ἐντολὴ γιὰ καπιταλάκια
\begingroup%

\fontspec{Linux Libertine O C}% Κανονικὰ καπιταλάκια (γραμματοσειρά)
%% Μὲ τὴν ἑπόμενη ἐντολὴ διορθώνουμε τὸ μέγεθος στὰ καπιταλάκια,
%% καὶ προσθέτουμε παραλλαγὲς σὲ ψευδοκεφαλαῖα καὶ ψευδοπλάγια.
\addfontfeatures{Scale=0.967,AutoFakeBold=1.75,AutoFakeSlant=0.2}%
#1%

\endgroup}

Ὁρίστε κι ὁ κώδικας ποὺ μᾶς ἔδωσε τὸ τελευταῖο παράδειγμα:

\noindent{\Huge M\;}% πρωτόγραμμα Μ

% κενὸ γιὰ πρωτόγραμμα
\vskip-2.0\baselineskip\hangindent=2.3em\hangafter-2
\noindent\mysmallcaps{ε το πρωτο αναβλεμμα του ηλιου}

²Α. Καρκαβίτσας, «Οἱ φρεγάδες». Ἀπὸ τὴν συλλογὴ διηγημάτων Λόγια τῆς Πλώρης, Ἀθῆναι, Τυπο-
γραφεῖον τῆς Ἑστίας (Κ. Μάισνερ καὶ Ν. Καργαδούρη), 1899.
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38 TEXνικές

% Ἡ 1η ἀράδα μὲ καπιταλάκια (χωρὶς τόνους) καὶ ἡ συνέχεια μὲ
% κανονικὰ στοιχεῖα.
ἐφάνηκαν καὶ οἱ τέσσερες φρεγάδες ἀντίκρυ στὸν Καβομαλιᾶ. Ποῦθ'
ἐρχόνταν; γιὰ ποῦ ἐπήγαιναν; οὔτε ἄκουσε οὔτ' ἔμαθε κανείς. ...

∗ ∗ ∗

Μιὰ διόρθωση: Στὶς TEXνικὲς τοῦ προηγούμενου τεύχους (τχ. 30–31, σ. 60), παρου-
σιάζεται ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν πρῶτοὈλυνθιακὸ τοῦ Δημοσθένη. Ὁ προσεκτικὸς
ἀναγνώστης θὰ εἶδε πὼς ὁ συλλαβισμὸς δὲν εἶναι σωστός. Στὴν ἀριστερὴ στήλη
ὑπάρχει ἕνα λάθος («ἁπά-ντων»), ἐνῶ στὴν δεξιὰ στήλη, ὑπάρχουν ἄλλα δύο λάθη
(«Ἀθηνα-ῖοι», «συμφέρο-ντος»):

Τὰ λάθη αὐτὰ ὀφείλονται στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν χρησιμοποιήσαμε τὴν κατάλληλη
γλώσσα (\language ἢ \selectlanguage{...}). Ἡ γλώσσα ποὺ εἴχαμε ἐπιλέξει ἦταν
monogreek, ἐπειδὴ οἱ TEXνικὲς ἦταν στὸ μονοτονικό. Καὶ ἔτσι δυστυχῶς μᾶς προέκυ-
ψαν τὰ λανθασμένα «-ντ» (τὸ ντ στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ χωρίζεται σὲ ν καὶ τ) καὶ τὸ
πολὺ χτυπητὸ λάθος α-ῖ (οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ τοῦ μονοτονικοῦ δὲν γνωρίζουν
ἀπὸ περισπωμένες).

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


