
Instal·lació de les fonts

Per visualitzar els símbols fonètics sense problemes cal tenir instal·lada la tipografia o
pòlissa DoulosSILfont. La instal·lació la podem fer directament des del SOLC1, ja que
al seu menú principal hi ha una opció “Tens instal·lat Unicode com cal?” que ho permet:

Fent clic en el link d’aquesta opció (Unicode), passarem a una pantalla que dóna opció a
visualitzar el mapa de símbols fonètics usats al SOLC (link SOLC) o bé a la instal·lació
de la tipografia o pòlissa (DoulosSILfont).

1 http://retoc.iula.upf.edu/SOLC/



Instal·lació de la pòlissa DoulosSILfont

Fer clic en l’enllaç DoulosSILfont de la pantalla sobre símbols fonètics.
Fer clic en l’enllaç Download, del menú dret de la pantalla.
Fer clic en l’enllaç Download "DoulosSIL4.0.14.r1.zip" que es troba a l’apartat Font
Download d’aquesta pantalla o en el futur en algun nom semblant amb números més
alts (versions posteriors)..
Descarregar l’arxiu fent clic en el botóAbrir.
Descompactar el fitxer fent clic en el boto I Agree o equivalent segons el programa
de descompressió que utilitzeu..
Seleccionar l’arxiu DoulosSILR.ttf i fer clic en el botó Extract per desar la pòlissa a
la C:, dins la carpeta de Windows que conté la carpeta Fonts (a la pantalla surt per
defecte el camí per desar la pòlissa).
Tancar l’ordinador i tornar a engegar-lo per comprovar que la pòlissa s’ha desat sense
problemes a la carpeta Fonts.
Obrir el SOLC (http://retoc.iula.upf.edu) per comprovar que els símbols es veuen
correctament abans de començar a treballar.

Problemes més freqüents

Les pòlisses s’han instal·lat bé però els símbols fonètics no es veuen correctament.

Segurament és un problema derivat de l’ús del navegador Internet Explorer de
Microsoft. Hem comprovat que amb el navegador Firefox les pòlisses es visualitzen
correctament. Per instal·lar-vos aquest navegador:

Anar a la pàgina de Soft Català (http://www.softcatala.cat).
Fer clic en el botó Navegadors d’Internet del menú esquerre de la pantalla.
Fer clic en l’opció Firefox del menú central de la pantalla.
Baixar el navegador des del servidor Red Iris.
Obrir el Firefox i intal·lar-lo.
Accedir al SOLC des del Firefox.
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