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Duä lìgia giĂ tŸn Bib lío-Parou s ías h  <EtoÜtec oÉ selÐdec skopä êqoun nĂ parousiĹsoun årismèna biblÐa poÌ jĂ ândièferan tÈc TEXnÐtriec kaÈ toÌc TEXnÐtec. KĹje sundromŸ
stŸn parousÐash nèwn biblÐwn (ĆllĂ kaÈ îqi tìso nèwn) gÔrw Ćpä tä TEX kaÈ tŸn tupografÐa
eÚnai kalodeqoÔmenh. (OÉ perÐergoi ĆnagnÀstec mporoÜn âpÐshc nĂ shmeiÿsoun íti tän tÐtlo
{BiblÐo-ParousÐash} tän daneistăkame Ćpä kĹpoiec kajhmerinàc âfhmerÐdec, ĆllĂ âlpÐzoume
íti  miŘc kaÈ prìkeitai giĂ éna tìso mikrä dĹneio  jĂ mŘc tä qarÐsoun.)

∗*∗
*
Steven G. Krantz, Handbook of Typography for the Mathematical
Sciences, Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, Florida, USA 2000.
Σεl. 192. ISBN 1-58488-149-6. Τιµ 49,95 δοl. ΗΠΑ. ∆ιατίθεται πä βιβlιοπωlεØα ξενόγlωσσων âπιστηµονικÀν βιβlίων.
ΟÉ µαθηµατικοÈ εÚναι συνηθισµένοι στοÌc συµβοlισµούc, τÈc συντοµογραφίεc καÈ τοÌc συνθηµατικοÌc lακωνισµούc, íταν êχουν µπροστά τουc éναν δειο µαυροπίνακα. Τί γίνεται íµωc íταν κάποιοc πρέπει ν γράψει
µαθηµατικ στä χαρτÈ γι ν βγεØ τεlικ éνα ρθρο, µία
διατριβ « éνα βιβlίο? Ποιοί εÚναι οÉ καθιερωµένοι καÈ
ποιοί εÚναι οÉ âνδεικνυόµενοι συµβοlισµοÈ γι τν συγγραφ µίαc µαθηµατικ¨c âργασίαc? >ΑρκεØ καÈ µόνο τä
σύµβοlο ⇒, « θ πρέπει ν γράφουµε {ρα}, {συνεπάγεται}, κ..í.? ΠÀc θ πρέπει ν εÚναι τä συνδετικä κείµενο µεταξÌ δύο µαθηµατικÀν âκφράσεων (âξισώσεων,
νισώσεων, κlπ.)?
Στ âρωτήµατα αÎτά, καθ°c καÈ σà ποll llα ποÌ
σχετίζονται µà τν συγγραφ µαθηµατικÀν κειµένων στäν καιρä τ¨c âπιτραπέζιαc σύνθεσηc (DTP), παντ τä βιβlίο τοÜ µερικανοÜ µαθηµατικοÜ Steven
Krantz, å åποØοc êχει µεγάlη πείρα στν συγγραφ µαθηµατικÀν δηµοσιεύσεων.
<Ο Krantz âξηγεØ τÈc βασικàc ρχàc γι τν συγγραφ µαθηµατικÀν κειµένων,
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τοÌc συµβοlισµούc, τν παρουσίαση µαθηµατικÀν âκφράσεων, τÈc διορθώσειc
καÈ τ πάρε—δÀσε µà âκδότεc καÈ τυπογράφουc. ΠροφανÀc, å Krantz προτείνει τä LATEX ±c τä πlέον κατάllηlο âργαlεØο γι τν συγγραφ µαθηµατικÀν
κειµένων.
Στ ρνητικ τοÜ βιβlίου âπισηµαίνουµε τν ναφορ στä ξεπερασµένο LATEX
2.09 (παρουσιάζεται βεβαίωc καÈ τä LATEX 2ε ), καÈ τν ναφορ σà éνα âµπορικä
TEX γι PC (γιατί îχι τä MiKTEX?). Βεβαίωc, τä βιβlίο πευθύνεται σà γγlόφωνουc συγγραφεØc. >Εξάllου,  τιµ τοÜ βιβlίου εÚναι κάπωc lµυρ γι τä
µέγεθόc του (µόνον 192 σεlίδεc).
∗*∗
*
Eric A. Meyer, Cascading Style Sheets: The Definitive Guide, 2nd edition, O’Reilly, Sebastopol, California, USA 2004. Σεl. 528. ISBN 0-596-00525-3.
Τιµ 39,95 δοl. ΗΠΑ. ∆ιατίθεται πä βιβlιοπωlεØα ξενόγlωσσων âπιστηµονικÀν
βιβlίων καÈ πä τä URL: www.oreilly.com.1
VΟσοι σχοlοÜνται µà τν δηµιουργία Éστοσεlίδων
γι τä ∆ιαδίκτυο ξέρουν ποlÌ καl τί εÚναι τ {âπακόlουθα φύllα διαµόρφωσηc} (cascading style sheets
« CSS).2 Γι τοÌc Íπόlοιπουc ― τοÌc νίδεουc « τοÌc
σχεδäν νίδεουc σν καÈ τäν συγγραφέα áτούτηc τ¨c
βιβlιοπαρούσιασηc ― ρκεØ ν πεØ κανεÈc π°c οÉ CSS
εÚναι γι τÈc διαδικτυακàc γlÀσσεc HTML καÈ XHTML
í,τι εÚναι οÉ τάξειc (classes) καÈ τ πακέτα (packages)
γι τä LATEX, δηlαδ µία δέσµη µακροεντοlÀν ποÌ βοηθοÜν στν συστηµατικ καÈ εÖκοlη παρουσίαση áνäc
κειµένου.
Γι παράδειγµα, στν περίπτωση τοÜ LATEX,  τάξη
τοÜ κειµένου καÈ τ πρόσθετα πακέτα καθορίζουν
πÀc θ âµφανίζονται οÉ τίτlοι τÀν áνοτήτων. ^Ετσι å συγγραφέαc γράφει
\section{Section title} καÈ στä τεlικä προðόν, ποÌ εÚναι éνα êντυπο, οÉ τίτlοι
βγαίνουν µà συγκεκριµένο τρόπο (π.χ., ριθµηµένοι) καÈ µà συγκεκριµένα στοιχεØα (π.χ., µαÜρα δωδεκάρια). Παροµοίωc στν περίπτωση τÀν γlωσσÀν HTML
καÈ XHTML, µà τ CSS, å συγγραφέαc åρίζει πÀc θ πρέπει ν âµφανίζονται
1 TĂ mèlh toÜ Sullìgou ∗εϕτ ∗ mporoÜn nĂ ĆgorĹsoun tä biblÐo ĆpeujeÐac Ćpä tän âkdìth
mà eÊdikŸ êkptwsh. GiĂ perissìterec plhroforÐec, âpikoinwnĺste mà tän SÔllogo.
2 <O íroc cascading style sheets ĆpodÐdetai stĂ állhnikĂ Ćpä tä glwssĹri toÜ EL/LAK
(URL: http://www.ellak.gr/) śc {selÐdec âpakìloujhc ĆllhlouqÐac stŸn âmfĹnish}, ĆllĂ
nomÐzoume přc aÎtŸ Ź Ćpìdosh dàn eÚnai kaÈ tìso Ćkribăc.
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οÉ τίτlοι, οÉ παράγραφοι καÈ ílα τ µέρη τοÜ κειµένου του (στοιχεØα, χρώµατα,
κl.π.) íταν αÎτä προβάlεται στν æθόνη τοÜ ναγνώστη « καÈ íταν αÎτä τυπώνεται στä χαρτί.
ΣυνεπÀc, τä βιβlίο τοÜ Meyer εÚναι γι αÎτοÌc ποÌ θέlουν ν προχωρήσουν
lίγο πιä πέρα πä τν βασικ HTML. Τä βιβlίο καlύπτει τοÌc âπιlογεØc (selectors) καÈ τÈc δυνατàc τιµàc ποÌ µποροÜν ν lάβουν, τν διαµόρφωση τÀν χαρακτήρων (γραµµατοσειρέc, βάροc, χρÀµα, κ.lπ.), τν διαµόρφωση τοÜ κειµένου
(στοίχιση, κ..), τÈc εÊκόνεc, τοÌc πίνακεc, τοÌc καταlόγουc καÈ ílα τ στοιχεØα
áνäc διαδικτυακοÜ κειµένου. ∆àν καlύπτονται ±στόσο τ µαθηµατικ κείµενα.
Τέlοc, å συγγραφέαc ναφέρεται καÈ στä πÀc  διαµόρφωση áνäc διαδικτυακοÜ
κειµένου µεταφέρεται πä τν æθόνη στä χαρτί. _Αc σηµειωθεØ íτι τä βιβlίο τοÜ
Meyer κοlουθεØ τεlευταØο πρότυπο CSS 2.1.
∗*∗
*
Dave Pawson, XSL-FO, O’Reilly, Sebastopol, California, USA 2002. Σεl.
282. ISBN 0-596-00355-2. Τιµ 34,95 δοl. ΗΠΑ. ∆ιατίθεται πä βιβlιοπωlεØα
ξενόγlωσσων âπιστηµονικÀν βιβlίων καÈ πä τä URL: www.oreilly.com.3
Γι τä συγκεκριµένο βιβlίο, å >Απόστοlοc Συρόπουlοc σηµειώνει:
{Για την XSL-FO και τιc δυνατότητέc τηc, φιlοξενούµε σ αυτό το τεύχοc ένα άρθρο από το συγγραφέα
του βιβlίου. Η XSL-FO είναι ένα χρήσιµο εργαlείο µε
ποllέc δυνατότητεc (αυτό άllωστε µαρτυρά το γεγονόc ότι το βιβlίο οδηγόc ― manual εllηνιστί! ― φτάνει τιc 400 περίπου σεlίδεc), αllά κανείc θα πρέπει να
έχει µια πρακτική προσέγγιση στο θέµα αν δεν θέlει
να χαθεί. . . στιc ετικέτεc! Πιστεύω ότι το βιβlίο αυτό
επιτυγχάνει µε καlό τρόπο αυτόν ακριβώc τον στόχο.
΄Αllωστε η O’Reilly εκδίδει βιβlία για επαγγεlµατίεc
οι οποίοι θέlουν αποτεlέσµατα γρήγορα και εύκοlα.
Με την σχεδόν σίγουρη επικράτηση τηc XML σε όlεc
τιc µοφέc ανταllαγήc πlηροφοριών, είναι πlέον απαραίτητο να έχει κανείc βασικέc γνώσειc πάνω στα διάφορα σχετικά εργεlεία. ΄Ετσι η γνώση τηc XSL-FO (το
εργαlείο {εκτύπωσηc} τηc XML) είναι χρήσιµη για κάθε έναν που διαχειρίζεται
3 TĂ mèlh toÜ Sullìgou ∗εϕτ ∗ mporoÜn nĂ ĆgorĹsoun tä biblÐo ĆpeujeÐac Ćpä tän âkdìth
mà eÊdikŸ êkptwsh. GiĂ perissìterec plhroforÐec, âpikoinwnĺste mà tän SÔllogo.
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δεδοµένα σε µορφή XML τα οποία, τεlικά, πρέπει να εκτυπωθούν όµορφα. ―
Bajmìc: 9 µε άριστα το 10.}
∗*∗
*
James Felici, The Complete Manual of Typography , Adobe Press, Berkeley, California, USA 2002. Σεl. 384. ISBN 0-321-12730-7. Τιµ 45 δοl. ΗΠΑ.
∆ιατίθεται πä βιβlιοπωlεØα ξενόγlωσσων âπιστηµονικÀν βιβlίων καÈ πä τä
URL: www.adobepress.com.
Κάθε συγγραφέαc θέlει ν µεταδώσει τÈc Êδέεc του,
κατ τρόπο συνεπ πρäc τν σκέψη του, σà éνα εÎρύτερο κοινä µà τν βοήθεια áνäc âντύπου. Τ âργαlεØα
ποÌ êχει στν διάθεσή του å συγγραφέαc, íπωc âπίσηc καÈ οÉ δυνατότητεc αÎτÀν τÀν âργαlείων, µπορεØ
ν διαφέρουν, ll τä âργαlεØο, tä mèso, δàν ποτεlεØ
τäν σκοπό (âκτäc κι ν å συγγραφέαc θέlει ν γράψει
γι τä µέσο). ΣυνεπÀc,  χρήση κάθε συγγραφικοÜ
καί, κατ âπέκταση, στοιχειοθετικοÜ µέσου διέπεται πä åρισµένεc βασικàc ρχέc.
>Επειδ lοιπäν llο σηµαίνει τä áνωτικä κι llο
σηµαίνει  παρενθετικ παύlα (―), στν âποχ τ¨c
γραφοµηχαν¨c, å συγγραφέαc χτυποÜσε δύο παÜlεc
(--) γι κάθε παρενθετικ παύlα. Στν âποχ τ¨c γραφοµηχαν¨c, å συγγραφέαc υπογράµµιζε µία lέξη « µία φράση προκειµένου ν τν τονίσει. Σήµερα µà
τä TEX καÈ τ συστήµατα âπιτραπέζιαc σύνθεσηc (DTP), πä τÈc περιορισµένεc
δυνατότητεc τ¨c γραφοµηχαν¨c, τ πράγµατα êχουν φτάσει στä llο κρο· στν
κακάσχηµη ναρχία. ^Αllοc δίνει êµφαση σà µία lέξη µà Íπογράµµιση, llοc µà
maÜra, llοc µà plĹgia, κι llοc µà maÜra plĹgia kaÈ Ípogrammismèna!
Τä βιβlίο τοÜ Felici êρχεται ν ξεδιαlύνει τÈc ρχàc γι µία καlαίσθητη σύνθεση κειµένων, εÒτε µà τä FrameMaker, εÒτε µà τä QuarkXPress, εÒτε µà τä
MS-Word. Μετ πä µία σύτντοµη ναφορ στν Éστορία τ¨c τυπογραφίαc, στä
πρÀτο µέροc τοÜ βιβlίου å συγγραφέαc παρουσιάζει τ στοιχεØα, τÈc γραµµατοσειρàc καÈ τν σωστ χρήση τÀν γραµµατοσειρÀν, τονίζονταc τν διαφορ νάµεσα
στν δακτυlογράφηση καÈ τν στοιχειοθεσία. Στä δεύτερο µέροc τοÜ βιβlίου του,
å Felici περιγράφει τν σωστ τυπογραφικ σύνθεση áνäc âντύπου· πä τν âπιlογ τÀν στοιχείων, τν γεωµετρία τ¨c ράδαc καÈ τ¨c σεlίδαc, éωc τν σύνθεση
πινάκων, βιβlιογραφιÀν καÈ εÍρετηρίων. Στä τέlοc, å συγγραφέαc ναφέρεται
στν δηµιουργία φύllων προκαθορισµένηc διαµόρφωσηc (style sheets) καÈ στν
στοιχειοθεσία µà βάση αÎτ τ φύllα.
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ΑÎτ ποÌ δàν καlύπτονται στä βιβlίο τοÜ Felici εÚναι  στοιχειοθεσία µαθηµατικÀν κειµένων καÈ  χρήση τοÜ TEX. Τä βιβlίο καlύπτει καÈ κάποιεc ρχàc
γαllικ¨c, Êσπανικ¨c, Êταlικ¨c καÈ γερµανικ¨c τυπογραφίαc, ll γι ρχàc állηνικ¨c τυπογραφίαc δàν γίνεται lόγοc (δàν θ τä περιµέναµε llωστε).

