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ΒΙΒΛÍΟ-ΠΑΡΟΥΣÍΑΣΗ

M.R.C. van Dongen, LATEX and Friends, σσ. xxv + 330. Springer, Berlin Heidelberg
2012. ISBN 978-3-642-23815-4 (βιβλίο), ISBN 978-3-642-23816-1 (ebook). Τιμὴ 49,95 €
(βιβλίο), 41,64 € (ebook).

Τί καινούργιο μπορεῖ νὰ προσφέρει ἕνα ἀκόμα
ἐγχειρίδιο γιὰ τὸ LATEX; Ὁ Marc van Dongen, λέ-
κτορας Πληροφορικῆς στὸ Πανεπιστημιακὸ Κολέ-
γιο τοῦ Κόρκ (Ἰρλανδία), στὸ βιβλίο του προσπαθεῖ
νὰ παρουσιάσει ὅσο γίνεται πιὸ ἰσορροπημένα τὰ
βασικὰ στοιχεῖα τοῦ LATEX — ὅ,τι δηλαδὴ χρειάζεται
ὁ ἀρχάριος — παράλληλα μὲ ὁρισμένα προχωρη-
μένα θέματα — αὐτὰ ποὺ ἀπαιτοῦν κάποια μεγαλύ-
τερη ἐξοικείωση μὲ τὰ ἔργα τοῦ Knuth, τοῦ Lamport
καὶ τῶν πάμπολλων ἐπιγόνων τους. Ἔτσι, γιὰ παρά-
δειγμα, μετὰ τὴν παρουσίαση τῶν ἀρχῶν στοιχειο-
θεσίας μὲ τὸ LATEX, περνάει στὴν δημιουργία πινά-
κων καὶ σχημάτων. Ἐκεῖ ἀναφέρεται ἀκόμα καὶ στὰ
πακέτα tikz καὶ pgfplots, πρὶν μιλήσει κἂν γιὰ στοι-
χειοθεσία μαθηματικῶν τύπων.

Αἱρετικὴ προσέγγιση; Ἴσως, ἀλλὰ εἶναι καθ’ ὅλα ἀποδεκτὴ καὶ ἄκρως διδα-
κτική. Ἐπιπλέον, ὡς πληροφορικός, ὁ van Dongen προσεγγίζει τὸ LATEX ὡς γλώσσα
προγραμματισμοῦ (γιὰ τὴν ἀκρίβεια, γλώσσα ἐπισήμανσης) καὶ ὄχι ὡς ἕναν
ἁπλὸ ἐπεξεργαστὴ κειμένου. Ὁ συγγραφέας γράφει πὼς στὸ LATEX μπορεῖ κανεὶς
νὰ χρησιμοποιήσει τεχνικὲς μηχανικῆς λογισμικοῦ, ὅπως κατακόρυφο σχεδιασμὸ
(top-down design) μὲ ὁριζόντια σταδιακὴ βελτίωση (stepwise refinement). Στὸ βι-
βλίο παρουσιάζονται ἐπίσης ἐκτενῶς τὰ πακέτα listings καὶ algorithm2e, τὰ ὁποῖα
εἶναι πολὺ χρήσιμα σὲ ὅλους ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ. Στὰ
ὑπόλοιπα προχωρημένα θέματα ποὺ ἀγγίζει ὁ συγγραφέας συμπεριλαμβάνονται
ἡ δημιουργία μακροεντολῶν, ὁ σχεδιασμὸς λογικῶν βρόχων, κλάδων καὶ ἐπιλο-
γῶν γιὰ αὐτοματισμούς, ἡ δημιουργία παρουσιάσεων μὲ τὸ πακέτο beamer, καὶ ἡ
χρήση γραμματοσειρῶν OpenType (χωρὶς ὡστόσο νὰ μπαίνει στὶς λεπτομέρειες τοῦ
XƎLATEX).

Πολὺ ἀξιόλογες εἶναι καὶ οἱ διαφάνειες τοῦ μαθήματος ποὺ παραδίδει ὁ van
Dongen γιὰ τὸ LATEX, τὶς ὁποῖες διαθέτει δωρεὰν στὴν ἱστοσελίδα: http://csweb.
ucc.ie/~dongen/LAF/LAF.html.

∗ ∗ ∗

Victor Eijkhout, e Computer Science of TEX and LATEX , σσ. 234. Lulu (Victor
Eijkhout) 2012. ISBN 978-1-105-41591-3. Τιμὴ 17,05 $. Διατίθεται ἐπίσης δωρεὰν σὲ
μορφὴ PDF στὸ URL: http://eijkhout.net/texsci.

Ὁ Victor Eijkhout, γνωστὸς ἢδη στὸν κόσμο τοῦ TEX ἀπὸ τὸ βιβλίο TEX by Topic
(http://www.eijkhout.net/tbt), ἀποφάσισε νὰ ἐκδώσει μόνος του τὶς σημειώσεις
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64 Βιβλίο-Παρουσίαση

ἀπὸ ἕνα μάθημα Πληροφορικῆς ποὺ δίδαξε τὸ 2004 καὶ στὸ ὁποῖο χρησιμοποίησε
τὸ TEX (καὶ τὸ METAFONT) ὡς παραδείγματα πραγματικῶν ἐφαρμογῶν.

Τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT εἶναι μεγάλα καὶ πο-
λύπλοκα προγράμματα καὶ οἱ ἀναγνῶστες καλοῦν-
ται νὰ διδαχτοῦν ὁρισμένες μᾶλλον προχωρημένες
θέματα τῆς Πληροφορικῆς μελετώντας τὴν ἀνατο-
μία τους. Τὸ ἐγχείρημα δὲν εἶναι οὔτε ἁπλὸ οὔτε εὔ-
κολο, ἀλλὰ εἶναι πάρα πολὺ ἐνδιαφέρον, εἰδικὰ γιὰ
ὅσους διδάσκουν Πληροφορική.

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται θὰ πρέπει νὰ προσέξουν
πὼς πρόκειται ἀκριβῶς γιὰ σημε ιώσε ις, δηλαδὴ
γιὰ ἕνα πρόχειρο κείμενο ποὺ συνοδεύει προφορι-
κὲς παραδόσεις καὶ ὄχι γιὰ ἕνα πλῆρες διδακτικὸ
σύγγραμμα. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, οἱ ἀναγνῶστες ἂς
κρίνουν ἀπὸ τὶς προθέσεις καὶ τὰ διδάγματα, καὶ ὄχι
ἀπὸ τὶς ἐλλείψεις καὶ ἄλλες παραδρομές.

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


