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Bibĺio-Parouśiash

Dhmătrioc FilÐppou

Κάτω Γατζέα
385 00 Βόλος

Δυὸ λόγια γιὰ τὴν Βιβλίο-Παρουσ́ιαση — ῾Ετοῦτες οἱ σελίδες σκοπὸ
ἔχουν νὰ παρουσιάσουν ὁρισμένα βιβλία ποὺ θὰ ἐνδιέφεραν τὶς TEXνίτριες καὶ
τοὺςTEXνίτες. Κάθε συνδρομὴ στὴν παρουσίαση νέων βιβλίων (ἀλλὰ καὶ ὄχι τόσο
νέων) γύρω ἀπὸ τὸ TEX καὶ τὴν Τυπογραφία εἶναι καλοδεχούμενη. (Οἱ περίεργοι
ἀναγνῶστες μποροῦν ἐπίσης νὰ σημειώσουν ὅτι τὸν τίτλο «Βιβλίο-Παρουσίαση»
τὸν δανειστήκαμε ἀπὸ κάποιες καθημερινὲς ἐφημερίδες, ἀλλὰ ἐλπίζουμε ὅτι —
μιᾶς καὶ πρόκειται γιὰ ἕνα τόσο μικρὸ δάνειο — θὰ μᾶς τὸ χαρίσουν.)

∗
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David Salomon, The Advanced TEXbook , Springer-Verlag, Berlin, Hei-
delberg, London 1995. Σελ. xx + 490. ISBN 0-387-94556-3. Τιμὴ 48,95 δολ.
ΗΠΑ (περίπου 16.000 δρχ.). Διατίθεται ἀπὸ βιβλιοπωλεῖα ξένων ἐπιστημονικῶν
βιβλίων.

῞Οσοι ἤδη ξεφύλλισαν τὸ TEXbook τοῦ Knuth καὶ τὸ βρῆκαν δύσκολο, ἢ ὅσοι
δὲν ἱκανοποιοῦνται μὲ τὶς ἕτοιμες λύσεις τύπου LATEX ἀλλὰ δὲν ἄνοιξαν ποτὲ
τὸ TEXbook , τώρα μποροῦν νὰ μάθουν τὰ ἐνδώτερα μυστικὰ τοῦ TEX ἀπὸ τὸ
προχωρημένο ἐγχειρίδιο τοῦ David Salomon.

Πιὸ ὀγκῶδες ἀπὸ τὸ TEXbook , τὸ βιβλίο τοῦ Salomon καλύπτει σχεδὸν τὰ
πάντα γύρω ἀπὸ τὸ TEX: ἀπὸ τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ προγράμματος καὶ τὸ πῶς
διαβάζει τὸν κώδικα, ἔως τὴν δημιουργία πολύπλοκων συνόλων ὁρισμῶν (macro)
καὶ ρουτινῶν ἐξόδου (output routines) γιὰ προβλήματα στοιχειοθεσίας ποὺ ἐπι-
λύονται μόνο μὲ μεθόδους πολλαπλῆς ἐπεξεργασίας (ὅ,τι δηλαδὴ κάνει τὸ LATEX
προκειμένου νὰ διασταυρώσει τὶς ἀναφορὲς στὸ κείμενο μὲ τοὺς ἀριθμοὺς τῆς
βιβλιογραφίας).

Στὰ καλὰ τοῦ βιβλίου διακρίνουμε τὴν ἐκταταμένη κάλυψη πολλῶν θεμά-
των κατὰ τρόπο συστηματικό. Παρ’ ὅλα αὐτά, μερικὰ ἀπὸ τὰ πλέον δύσκολα
θέματα στοιχειοθεσίας ἀφήνονται στὸ κεφ. 8 ὡς ἀσκήσεις γιὰ τὸν ἀναγνώ-
στη — π.χ., ἡ σωστὴ τοποθέτηση περιθωριακῶν σημειώσεων στὸ δεξιὸ καὶ
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στὸ ἀριστερὸ περιθώριο κατὰ τὴν ἐκτύπωση διπλῆς ὅψης, κ.ἄ. Στὰ μειονεκτή-
ματα τοῦ βιβλίου μποροῦμε ἐπίσης νὰ συμπεριλάβουμε κάποιες ἐπιλογὲς τοῦ
συγγραφέα ποὺ δὲν εἶναι ἰδιαιτέρως αἰσθητικές· κακὲς κοπὲς ἀράδων, πολ-
λὰ παροράματα (μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἕναν πλήρη κατάλογο παροραμάτων τοῦ
βιβλίου στὴν ἱστοσελίδα τοῦ συγγραφέα: http://www.ecs.csun.edu/~dxs/
tatb.advertis/tatbErrata.html) καὶ στριμωγμένη διάταξη ποὺ μάλλον πνί-
γει τὸν ἀναγνώστη. Μερικὲς σελίδες παραπάνω ἴσως νὰ μεγάλωναν τὸν ὄγκο τοῦ
βιβλίου, ἀλλὰ θὰ ἔδιναν περισσότερο ἀέρα κατὰ τὴν ἀνάγνωση. ῍Ας ἐλπίσουμε
ὅτι αὐτὲς οἱ ἀτέλειες θὰ πάψουν νὰ ὑφίστανται σὲ μία ἑπόμενη ἔκδοση, γιατὶ
πρόκειται γιὰ ἕνα πολὺ καλὸ βιβλίο.
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Alan Hoenig, TEX Unbound: LATEX and TEX Strategies for Fonts,

Graphics and More, Oxford University Press, New York, USA 1998. Σελ.
xxiv + 580. ISBN 0-19-509686-Χ (χαρτόδετο), 0-19-509685-1 (πανόδετο). Τιμὴ
χαρτόδετου 39,50 δολ. ΗΠΑ (περίπου 12.800 δρχ.), τιμὴ πανόδετου 65 δολ. ΗΠΑ
(περίπου 20.800 δρχ.). Διατίθεται ἀπὸ βιβλιοπωλεῖα ξένων ἐπιστημονικῶν βιβλίων.

Ἀκόμα ἕνα βιβλίο γιὰ τὸ TEX, τὸ LATEX καί, κυρίως, τὴν χρήση γραμματο-
σειρῶν διαφόρων τύπων. Πιθανώτατα κανένα ἄλλο βιβλίο δὲν καλύπτει σὲ τόση
ἔκταση τὴν χρήση γραμματοσειρῶν μὲ τὸ TEX· πέντε ἀπὸ τὰ δεκαπέντε κεφά-
λαια τοῦ βιβλίου εἶναι ἀφιερωμένα στὴν χρήση διαφόρων γραμματοσειρῶν μὲ τὸ
TEX ἢ τὸ LATEX. ῾Ο Hoenig ἐξηγεῖ μὲ πολὺ λεπτομέρεια πῶς ὁρίζεται μία νέα
οἰκογένεια γραμματοσειρῶν, πῶς γίνεται ἡ ἐγκατάσταση νέων γραμματοσειρῶν,
τὴν χρήση τῶν ἐν δυνάμει γραμματοσειρῶν (virtual fonts), καθὼς καὶ τὴν ἀλ-
λαγὴ γραμματοσειρῶν στοὺς μαθηματικοὺς τύπους. Περίπου τριάντα σελίδες μὲ
παραδείγματα συμπληρώνουν τὴν συζήτηση περὶ γραμματοσειρῶν. ῍Ας σημειωθεῖ
ὅτι τὸ κύριο κείμενο ἔχει στοιχειοθετηθεῖ μὲ βασικὴ γραμματοσειρὰ τὴν Adobe
Garamond, μία ἐπιλογὴ τοῦ συγγραφέα ποὺ ἔδωσε ἕναν ξεχωριστὸ χαρακτήρα
στὸ ὅλο βιβλίο.

῞Οπως φανερώνει καὶ ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, ὁ Hoenig ἀναφέρεται ἐκτεταμένως
καὶ στὸ θέμα τῆς ἐνσωμάτωσης ἀρχείων μὲ γραφικὲς παραστάσεις στὰ ἔντυπα ποὺ
παράγονται μὲ τὸ TEX ἢ τὸ LATEX. Στὰ σχετικὰ κεφάλαια ἐξηγεῖται τὸ META-
FONT, τὸ METAPOST, τὸ PICTEX, τὸ MFpic καὶ τὸ πακέτο PSTricks. ῾Ως πρὸς
τὸ θέμα τῶν γραφικῶν, τὸ βιβλίο αὐτὸ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μόνο μὲ τὸ The LATEX

Graphics Companion τῶν Goosens, Rahtz καὶ Mittelbach, παρ’ ὅτι τὸ τελευταῖο
εἶναι πιὸ πλῆρες.

Τὰ θέματα ποὺ δὲν καλύπτονται καλὰ στὸ TEX Unbound εἶναι κυρίως τὰ βασι-
κά· οἱ κύριες ἐντολὲς τοῦ TEX καὶ τοῦ LATEX καὶ ἡ δυνατότητα δημιουργίας νέων
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ὁρισμῶν. ῞Ενας ἀρχάριος στὸ TEX μπορεῖ εὔκολα νὰ χαθεῖ ἀνάμεσα στὴν ἐντολὴ
\hskip το υ TEX καὶ στὴν ἐντολὴ \hspace το υ LATEX, ποὺ ε᾿ ιναι μὲν ἀντίστοιχη
ἀλλὰ ὄχι ἐντελ ως ὅμοια. Συνεπ ως πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο γιὰ προχωρημένους
TEXνόβιους μὲ κλίση στὶς γραμματοσειρές!

[>Ektetamènec kritikàc giĂ tä parapĹnw biblÐo êqoun dhmosieuje i Ćpä tän Michael
Doob stä periodikä TUGboat (vol. 19, 1998, sel. 113`114, stĂ ĆgglikĹ) kaÈ Ćpä
tän Ulrik Vieth stä periodikä Die TEXnische Komödie (no. 3, 1998, sel. 54`57, stĂ
germanikĹ). TŸn kritikŸ to u Doob mpore ite nĂ tŸn bre ite stŸn ÉstoselÐda: http://
www.tug.org/TUGboat/Contents/contents19-2.html. TŸn kritikŸ to u Vieth jĂ tŸn
bre ite stŸn ÉstoselÐda: http://www.thphy.uni-duesseldorf.de/ vieth/subjects/

tex/publist.html.]
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Adobe Systems Inc., PostScript r© Language Reference , 3rd edition,
Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, USA 1999. Σελ. xii + 897. ISBN
0-201-37922-8. Τιμὴ 49,95 δολ. ΗΠΑ (περίπου 16.000 δρχ.). Διατίθεται ἀπὸ βι-
βλιοπωλε ια ξένων ἐπιστημονικ ων βιβλίων.

῾Η PostScript, ἡ γλώσσα «περιγραφ ης σελίδων» ποὺ χρησιμοποιε ιται τόσο
σὲ ἐκτυπωτὲς laser ὅσο καὶ σὲ φωτοστοιχειοθετικὲς μηχανές ὑψηλ ης εὐκρίνειας,
πρωτοεμφανίσθηκε τὸ 1985. ῎Εκτοτε ἡ PostScript ἐπιβλήθηκε ὡς τὸ βιομηχανικὸ
πρότυπο τ ης σύγχρονης τυπογραφίας.

Οἱ προγραμματιστὲς ποὺ ἀσχολο υνται μὲ τὴν ψηφιακὴ τυπογραφία ἔχουν
τώρα στὴν διάθεσή τους τὴν τρίτη ἔκδοση το υ ἐγχειριδίου τ ης PostScript, το υ
βιβλίου ποὺ στοὺς μυημένους ε᾿ ιναι γνωστὸ μὲ τὸ ὄνομα: Τὸ κόκκινο βιβλίο. ῾Η
νέα ἔκδοση το υ ἐγχειριδίου τ ης PostScript περιέχει τὴν ἐπέκταση τ ης Post-
Script στὸ ἐπίπεδο 3 (LanguageLevel 3). Τὸ ἐγχειρίδιο συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα
CD-ROM ποὺ περιέχει ὅλο τὸ κείμενο το υ βιβλίου σὲ μορφὴ PDF (Portable
Document Format).

Τὸ κόκκινο βιβλίο καλύπτει τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὴν PostScript, ἀπὸ τὴν ἱστο-
ρία καὶ τὶς βασικὲς ἐντολὲς τ ης γλώσσας ἔως τὶς ἐφαρμογές της σὲ συγκεκριμένα
μηχανήματα ἐκτύπωσης. ῞Οπως ε᾿ ιναι φυσικό, ἕνα τέτοιο ἐγχειρίδιο ἀποτελε ι μάλ-
λον βιβλίο ἐργασίας καὶ ἀναφορ ας. Οἱ γν ωστες τ ης γλώσσας θὰ τὸ ἐκτιμήσουν
ἰδιαιτέρως, ἀλλὰ ὅσοι δὲν κατέχουν τὴν PostScript ἂς ἀναζητήσουν καλύτερα
κάποιο ἄλλο εἰσαγωγικὸ βιβλίο.
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[Jermàc eÎqaristÐec stän >Apìstolo Surìpoulo giĂ tŸn boăjeiĹ tou stŸn parousÐash
aÎto u to u biblÐou.]
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Donald E. Knuth, Digital Typography , CSLI Publications, Stanford, Ca-
lifornia, USA 1999. Σελ. xvi + 685. ISBN 1-57586-011-2 (πανόδετο), 1-57586-
010-4 (χαρτόδετο). Τιμὴ χαρτόδετου 39,95 δολ. ΗΠΑ (περίπου 12.800 δρχ.), τιμὴ
πανόδετου 90,00 δολ ΗΠΑ (περίπου 28.500 δρχ.). Διατίθεται ἀπὸ βιβλιοπωλε ια
ξένων ἐπιστημονικ ων βιβλίων.

Γιὰ τὸν Donald Knuth δὲν χρειάζονται ἰδιαίτερες συστάσεις. ῾Ο δημιουργὸς
το υ TEX αὐτὴ τὴν φορὰ ἐπανέρχεται μὲ μία συλλογὴ τριάντα περίπου ἄρθρων,
ποὺ δημοσίευσε κατὰ καιροὺς σὲ διάφορα περιοδικά, ἀλλὰ καὶ προσωπικ ων ση-
μείωσεων. Ἀγαπημένο του θέμα παραμένει πάντα ἡ σχέση τ ης τυπογραφίας μὲ
τὰ μαθηματικά καὶ τοὺς ὑπολογιστές. ῾Ορίστε μερικοὶ τίτλοι ἀπὸ τὰ περιεχόμενα
το υ βιβλίου: «Ψηφιακὴ τυπογραφία», «Μαθηματικὴ τυπογραφία», «Τὸ γράμμα
S», «Προβλήματα γιὰ ἕνα κυριακάτικο πρωινό», «Τὸ μέλλον το υ TEX καὶ το υ
METAFONT», κ.ἄ.

Μὲ λίγα λόγια πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο γιὰ ὅσους ἀγαπο υν τὴν ψηφιακὴ
τυπογραφία στὴν λεπτομέρειά της, ἀλλὰ καὶ τὸν ξεχωριστὸ τρόπο γραφ ης το υ
Knuth.


