                                                                                                        23. června 2003
    Chaire!

    Toto je užitečnost pro všechny uživatele jakýchkoliv Windows, kteří chtějí zobrazovat úplnou alfabetu. Zvklášť ji ocení ti, kdo mají Office 95 pod Windows 98 a chtějí řecká písmenka nejenom zobrazovat, ale i sami psát s úplnou diakritikou. Majitelům jakýchkoliv jiných Office nebo něčeho podobného umožní aspoň část oněch řeckých požitků. Věrnost následujícím souborům a radám velice zlepší možnosti předávání textů i Vaši další práci s elektronickými pomůckami.

    Rozlišíme tyto úrovně problémů:
1.  Vzájemná neúplná kompatibilita různých verzí systému.
2.  Vzájemná neúplná kompatibilita různých textových editorů.
3.  Možnost pasivního prohlížení (a většinou i tisku) alfabety s úplnou diakritikou, většinou spojená s možností aktivního psaní bez diakritiky.
4.  Aktivní psaní alfabety se všemi ocásky (s úplnou diakritikou), spojená s možností jednoduché spolupráce s dalšími pomůckami.

    K prvnímu nutno říci:
    Konkurence firem a chaos v té největší působí, že většina převaděčů mezi různými textovými formáty něco zanedbává, a to i v českých fontech, natož pak v řeckých. Kdo žádný editor nemá a neví, jak k němu přijít, ten si může bezplatně užívat WordStar, ať už pod systémem Windows (pokud je má) nebo pod systémem Linux (pokud to umí), ale pro řečtináře to (zatím) není dobrá cesta - zkoušená verze 5.1 toho přečte ze všech programů nejvíc, zobrazuje bezchybně 99,9 % alfabety a všechno v mezinárodní i české abecedě, vše se po ní přečte, ale sama neumí psát řeckou diakritiku a nepodařilo se ji zatím přimět ke spolupráci s dalšími programovými pomůckami. Pro latiníky, anglisty a podobné je to vynikající a zadarmo, ale pro nás je bohužel nejlepší kterýkoliv WinWord z Office 95 pod jakýmikoliv Windows.
    Pokud máte níže opěvovaný Word (WinWord) 7, ať už jako součást Office 95 (a pod jakýmkoliv systémem Windows), nastavte si příkazem “Možnosti” na kartě “Sdílení” sdílení pro Word (WinWord) 6 - o nic se tím nepřipravíte a jiným ušetříte nervy a práci. Nenechte se zmást ani tím, že Word (Winword) ve verzi 7 existuje jak v Office 95, tak v Office 97. Jsou to však dva různé programy, nepříliš kompatibilní ve svém chování k vytvořeným datům.
    Pokud velmi dobře nevíte, co a proč tím děláte, tak pro psaní řečtiny nepoužívejte volbu řecké (novořecké) klávesnice, kterou standardní editor nabízí!!! Docílíte tím většinou jenom toho, že ztratíte orientaci na klávesnici (má úplně jiné rozložení), úplnou diakritiky staré řečtiny nezískáte, protože nová ji nemá - a nikdo jiný se v tom pak většinou nevyzná.
    Nechte si běžnou českou nebo anglickou (či americkou) klávesnici, nainstalujte si nabízené řecké fonty (“písmo” - viz dále) a případně i šablonu.
    Nabízené fonty Greek.ttf dobře zobrazují pod jakýmikoliv Windows (od 95 po XP). Jsou také zabalíčkovány i s návodem jako “Package fonts.rtf”.
    Uživatelům a starších Windows (3.11 až 98 SE) mohou stačit ekvivalentní a kratší fonty, které jsou zabalíčkované i s návodem jako “Package 95 fonts.rtf”, pokud ovšem používají Office 95 (WinWord 7 nebo 6).

    K druhému a třetímu je možno říci:
    Fonty Greek.ttf i jejich balíček v “Package fonts.rtf” pasivně zobrazují úplnou starořeckou diakritiku v jakýchkoliv Office, počínaje Winword 6 (a možná i 5) po XP. Je to truetypové starořecké písmo, použitelné pro každé Office pod kterýmikoliv Windows. Umožňuje správné zobrazování základních znaků alfabety a při užití formátu textových souborů DOC správně zobrazuje také veškerou řeckou diakritiku. To, že je “truetypové”, znamená, že tiskne totéž, co zobrazuje, pokud to nezmrší tiskárna. (Jehličkové tiskárny v takovém režimu tisknou také dobře, ale mnohem pomaleji, jako vždy ve Windows oproti DOSu nebo Linuxu.) K aktivnímu psaní alfabetické diakritiky je však potřeba mít ještě zvláštní šablonu s makry (viz dále) - a tu zatím máme jenom pro Word (Winword) v Office 95, ať už běží pod jakýmikoliv Windows (95 a výše).
     Uživatelům a Office 95 (WinWord 7 nebo 6 a snad i 5) stačí ekvivalentní a kratší fonty, které jsou zabalíčkované i s návodem jako “Package 95 fonts.rtf”, pokud ovšem používají novější Windows než 98.

    Instalace řeckého písma z diskety pod systémem Windows pro jakýkoliv editor:
    Na panelu nástrojů (dostanete se na něj takhle: Start, Nastavení, Ovládací panely) klepněte na ikonu “Písma”. Objeví se ikony dosavadních písem a karta Fonts. Na ní zaťukejte na Soubor. Z nabídky, která se objeví, vyberte Nainstalovat nové písmo. Šipkou u okénka Jednotky vyberte disketu (A: ). V levém dolním okénku vyberte složku Fonts a pak nahnoře soubor Greek.ttf. Pak si v nabízených ikonách písem zaťukejte na Greek.ttf. Tím je aktivujete a uvidíte, jak vypadají. S písmem pak mohou pracovat i jiné programy. Umožňuje také aktivní psaní alfabety bez diakritiky.

    Ke čtvrtému je nutno říci:
    Šablony “Greek.dot” nebo “Normal.dot” umožňují aktivně psát úplnou diakritiku staré řečtiny, avšak jenom uvnitř Office 95 (ať už Word 6 nebo lépe Word 7). Vyzkoušené je to pod Windows 95 až XP. Office 97 (pod jakýmikoliv Windows) sice takto vytvořené soubory otevřou a správně přečtou, ale neumějí s jejich diakritikou aktivně pracovat.
    Kdo je zvyklý pracovat s různými šablonami, nechť si nainstaluje Greek.dot. Kdo to chce mít jednodušší, tak si svůj Normal.dot přepíše tím, který tady nabízíme. Výsledek toho je, jako kdyby užíval šablonu Greek.dot v roli základní. Přijde tím ale o svá vlastní nastavení, které pak ovšem může obnovit. Tato šablona samozřejmě píše také česky i jinak a umí používat všechny nainstalované fonty, dokonce i kontroluje češtinu. V rámci obou šablon je standardními prostředky možné další vlastní nastavování. Pouze práce s makry vyžaduje určitou opatrnost, aby se neporušila ta řecká.
    Nejjednodušší “instalace” šablony Normal.dot pro řecké i české psaní:
    Okopíruje se (přetáhne) do složky "Šablony" nebo kamkoliv, kam ovšem ukazuje ve WinWordu kolonka "Uživatelské Šablony" na kartě "Soubory" (když z nabídky "Nástroje" vybereme "Možnosti"). Pak si ji můžete dál nastavovat dle libosti.

    Přechod na řecké psaní:
    Aktivuje se kdykoliv během užívání WinWordu volbou písma "Greek" v okénku nebo současným stiskem kombinace kláves Alt G. Pak klávesnice píše alfabetu do té doby, než kursorem skočíme do oblasti jiného písma nebo je zvolíme v nabídce Písmo (ne změnou klávesnice). Když bychom v řeckém režimu přepínali z české na americkou klávesnici (třeba kvůli hranatým nebo lomeným závorkám), tak se u běžných znaků nestane nic jiného než oblíbená hrátka Z / Y. V českém režimu by nám totéž rozhodilo i českou jazykovou kontrolu, kterou si můžeme znovu vyžádat (Nástroje, Jazyk...).
    Pokud chceme psát, pak je dobré vědět, že některé řecké znaky jsou trochu záludně umístěny. Dělali to američani, takže vodítkem je častěji podobnost obrázků než filologické spekulace. Většina se klávesnic po výběru přiloženého písma "Greek" chová takto:

Q = ómega		W = théta			U = ýpsílon
H  = éta 		J  = koncová sigma
X = xí		C = chí

Platí to pro malá i velká písmena. (Poslední dvojice - xí, chí - je někdy naopak. Pozor také na to, že novořecká písma, která občas v Office bývají, mají pro tytéž znaky jiné rozložení na klávesnici, vzdálenější od českého. Není dobré je volat, plete se to pak.)

    Diakritika se ovládá také kombinací Altu a další klávesy (naráz stisknuté). Na většině stolních klávesnic se píše takhle:

přídechy = kombinace Altu s čárkou a tečkou
přízvuky = kombinace Altu s pomlčkou (vpravo od čárky) a další přízvuky kombinací Altu a nějaké klávesy vpravo nahoře vedle kraje (často německý Umlaut nebo anglické obrácené lomítko)
průtažný přízvuk je kombinace Altu s paragrafem nebo s českou délkovou čárkou
ióta subscriptum = kombinace Alt J
apostrof kombinace Alt ů

    Píše se napřed hláska a pak teprve diakritika nebo její kombinace. Připadnou chybu v diakritice je možné rovnou překlepnout. Opakovaný stisk diakritiky ji zruší a ponechá původní písmeno.

    Notebooky mají klávesnice rozličné, občas jsou na nich klávesy do patřičné kombinace s Altem umístěny podél levého i pravého okraje klávesnice.

    Kdo uvažuje o Office 95, tak by měl vědět nároky, jaké mají na počítadlo. Skutečné nároky budou menší, ale příjemně pro práci chodí s procesorem 486 rychlosti 60 MHz, s pamětí 16 MB a s diskem 400 MB, pokud to je kvalitní (myslím relativně, ve své kategorii). Co nad to je, k dobrému je, může se časem hodit. Takhle je to pod Windows 95, zatímco naprosto totéž pod Windows 98 radši vidí aspoň staré obyčejné Pentium 100 Mhz, paměť 32 MB a přes 500 MB na harddisku. Pro naše účely je rozdíl hlavně v bohatších ikonkách a v tisíce korun. Jinak je výhodou Windows 98 jednodušší instalace, lepší spolupráce s více zařízeními (ovladače) a elegantnější síťové přístupy. Na větších mašinách (řekněme nad 2 tisíce korun poctivé ceny v roce 2003) bych jim dal přednost. Nároky Office 97 a WordStaru pod Windows jsou podobné jako u Office 95 a záleží spíš na systému, pod kterým běží. WordStar pod Linuxem (který je taky zadarmo) běží velmi dobře i na historických mašinkách.

    Poslední rada pro ty, kdo mají Office 97 nebo vyšší a nechtějí se jich zříct, i když mají přístup k Office 95 (nezáleží to na tom, pod jakými Windows). Je možné mít oboje Office současně! No, ono se to prý nemá, ale funguje to - a bazarové licence na samotný Word jsou občas za pár stovek. Lze  docílit toho zvěrstva, že máme ve dvou různých složkách jak Office 95, tak vyšší. Oba jejich Wordy (WinWordy) mohou sdílet stejná truetypová písma. Ten v Office 95 má navíc onu šablonu, která mu umožňuje aktivně psát všechnu řeckou diakritiku. Tisknout se může obojím. Není ovšem dobré používat obojí Office opravdu doslova naráz (v různých současně spuštěných oknech), protože tehdy se tahají o knihovny a po čase si je navzájem zmrší. Když se to stane omylem, tak se to musí řešit opravnou instalací knihovny souborů MSO95, 97.
    (Proč vůbec někdo může chtít vyšší Office než 95? Třeba proto, aby vždycky přečetl soubory po těch podivínech, kteří v Office 97 a vyšších ukládají jako DOC, neboť nejsou schopni pochopit výhody RTF. Jedinou skutečnou výhodou je možnost práce se soubory typu HTML a přehlednější skládání maxisouborů se složitějšími vnořenými strukturami souborů - ale kdo to opravdu používá, tedy v Office? Některé děti také oceňují protahující se kočičku v možnostech nápovědy a jiní se bezdůvodně domnívají, že ta čísla u Office mají nějak korespondovat s čísly u Windows.)

    Omlouvám se všem, kdo jsou málo šťastni z produktů Microsoftu, že tímto propaguji Office 95, ale není jiné cesty (zatím). Omlouvám se příznivcům téže firmy i jí samotné za to, že upozorňuji na obecně známou nekompatibilitu jejích programů, a to i mezi sebou samotnými.

    Na závěr zkouška, která také vyjevuje, proč si na stav programových verzí nemáme stěžovat. Vždyť:

”Osper sŁrma e“kÍ kecumšnwn Đ kŁllistoj [fhs�n `HrŁkleitoj], [Đ] kŇsmoj.


Caire:


