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Μήπως πεθαίνει τὸ TEX;

Δημήτριος Α. Φιλίππου

Κάτω Γατζέα

373 00 Ἀγριὰ Βόλου

Η/Τ: dfilipp at hotmail dot com

῾Ορισμένα στατιστικὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ TEX
καὶ τὰ συναφῆ συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας ἔχει ἀρχίσει νὰ

μειώνεται. Τὰ μηνύματα στὸ newsgroup comp.text.tex παρουσίασαν ἕνα

μέγιστο τὸ 2002 καὶ ἔκτοτε συνεχῶς μειώνονται. ῾Η ἔκδοση νέων βιβλίων

γιὰ τὸ TEX καὶ τὰ συναφῆ συστήματα ἔχει σχεδὸν ἐκλείψει. Μία ἁπλὴ

στατιστικὴ ἀνάλυση δείχνει ὅτι μέσα σὲ λίγα χρόνια τὸ TEX θὰ εἶναι νεκρό.

Μόνον μία ριζικὴ ἀλλαγή — ἕνα νέο διάδοχο σύστημα — θὰ ἀνανεώσει τὸ

ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἠλεκτονικὴ στοιχειοθεσία μὲ βάση τὸ TEX.

Is TEX dieing? by Dimitrios Filippou — Some statistics show that the
interest for TEX and other similar systems of electronic typesetting is
on the decline. The postings on the newsgroup comp.text.tex showed
a peak in 2002 and are decreasing ever since. The publication of new
books on TEX and similar systems has almost ceased. A simple statisti-
cal analysis shows that within few years TEX will be dead. Only a radical
change—a new successor—will renew the interest for electronic typeset-
ting based on TEX.

1 Εἰσαγωγὴ

Κάποτε, ἕνας φίλος μοῦ χάρισε ἕνα βιβλίο μὲ τὸν ἄκρως λακωνικὸ τίτλο Προ-

βλέψεις [1] γραμμένο ἀπὸ τὸν ἑλληνοαμερικανὸ ἠλεκτρολόγο μηχανικὸ Θεόδωρο
Μόδη. Μετὰ ἀπὸ ἕνα γρήγορο τυπικὸ φυλλομέτρημα, τὸ δῶρο τοῦ φίλου μου
κατέληξε σὲ ἕνα κουτὶ ἕτοιμο γιὰ κάποια προσεχὴ μετακίνηση. Πέρασε κάμποσος
καιρός, ἴσως καὶ μιὰ δεκαετία. Τὸ φθινόπωρο τοῦ 2008 θέλησα νὰ βάλω μιὰ τάξη
στὰ διάφορα κουτιὰ μὲ χαρτιὰ καὶ βιβλία ποὺ γεμίζουν τὶς ντουλάπες τοῦ σπιτιοῦ
μας. Κι ἔτσι ἔπιασα καὶ πάλι στὰ χέρια μου τὸ βιβλίο γιὰ τὶς Προβλέψεις. Μὲ
τὴν μεγάλη οἰκονομικὴ ἀναταραχὴ τοῦ 2008 στὸ ἀπόγειο της, ὁ ὑπότιτλος τοῦ
βιβλίου («Προσεγγίζοντας ἐπιστημονικὰ τὰ προμηνύματα τοῦ αὔριο») μὲ ἔκανε νὰ
τὸ ἀνοίξω καὶ πάλι καὶ νὰ τὸ διαβάσω μὲ τὴν δέουσα προσοχή.

Τὸ βιβλίο τοῦ Μόδη πραγματεύεται τοὺς κύκλους ζωῆς ὅλων τῶν φαινομένων
— ἔμψυχων καὶ ἄψυχων, φυσικῶν καὶ θεωρητικῶν — ἀπὸ τὴν γέννηση, τὴν ἀνά-
πτυξη καὶ τὴν ἀκμή, ἕως τὴν κάμψη καὶ τὸν θάνατο. Κατὰ τὸν Μόδη, ὁ κύκλος
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ζωῆς περιγράφεται ὡς μία σιγμοειδὴς καμπύλη μὲ ἄξονα τῶν x τὸν χρόνο καὶ
ἄξονα τῶν y τὴν ἀθροιστικὴ ἀνάπτυξη τοῦ φαινομένου. Λόγου χάρη, ἡ δημιουργι-
κότητα τοῦ Μότσαρτ θὰ μποροῦσε νὰ περιγραφεῖ ὡς μία σιγμοειδὴς καμπύλη ποὺ
δίνει τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν ἔργων σὲ συνάρτηση μὲ τὸ ἔτος τῆς ζωῆς του.1

Στὰ παραρτήματα τοῦ βιβλίου τοῦ Μόδη δίνονται μερικὲς ἁπλὲς ἐξισώσεις γιὰ
τὴν προσαρμογὴ σιγμοειδῶν καμπυλῶν. Μία τέτοια ἐξίσωση εἶναι καὶ ἡ ἐξίσωση
τοῦ Βέρχουλστ (Verhulst) [3]:

dN

dt
= aN

M −N

M
(1)

ὅπου N ὁ συνολικὸς πληθυσμός (ἢ ἡ ἀθροιστικὴ ἀνάπτυξη) ἑνὸς φαινομένου μία
δεδομένη χρονικὴ στιγμὴ t, M ὁ τελικὸς πληθυσμός τοῦ φαινομένου ὅταν πλέον
σταματήσει ἡ ἀνάπτυξή του, καὶ a μία ἐμπειρικὴ σταθερά.

῾Η λύση τῆς ἐξίσωσης Βέρχουλστ εἶναι:

N(t) =
M

1 + exp {−(at + b)} (2)

ὅπου b εἶναι μία ἄλλη ἐμπειρικὴ σταθερὰ ποὺ χαρακτηρίζει τὶς ἀρχικὲς συνθῆκες
τοῦ φαινομένου.

῾Η ἐξ. (2) γραμμικοποιεῖται λογαριθμικά:

ln
(

N

M −N

)
= at + b (3)

῎Ετσι, μὲ γραμμικὴ παλινδρόμηση, μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε τὶς ἐμπειρικὲς στα-
θερὲς a καὶ b ποὺ περιγράφουν ἕνα φαινόμενο μὲ βάση ἕνα πραγματικὸ ἢ ὑποθετικὸ
M . Μὲ λίγη περισσότερη προσπάθεια, μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε καὶ τὶς τρεῖς
σταθερὲς a, b καὶ M ποὺ δίνουν τὴν καμπύλη προσαρμογῆς μὲ τὸν καλύτερο
συντελεστὴ συσχέτισης R2. ῞Οσο περισσότερο ὁ συντελεστὴς R2 δύο μεγεθῶν
πλησιάζει τὴν μονάδα, τόσο εἴμαστε πιὸ βέβαιοι γιὰ τὴν σχέση ποὺ συνδέει τὰ
δύο μεγέθη.

῾Η ἐξίσωση Βέρχουλστ (ἐξ. 1) χρησιμοποιήθηκε ἀρχικὰ γιὰ τὴν περιγραφὴ βιο-
λογικῶν φαινομένων: τὴν ἀνάπτυξη βακτηριδίων ἑνὸς εἴδους σὲ ἕναν περιορισμένο
χῶρο μὲ περιορισμένη ποσότητα τροφικῶν οὐσιῶν. ῾Η ἴδια ἐξίσωση μπορεῖ νὰ χρη-
σιμεύσει καὶ γιὰ τὴν περιγραφὴ φαινομένων ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως φυσικὰ μὲ
τὴν αὐστηρὴ ἔννοια τοῦ ὅρου.

Στὴν περίπτωση τοῦ TEX, ἡ ἐξίσωση Βέρχουλστ μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει γιὰ
νὰ μᾶς δείξει τὸν βαθμὸ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὰ διάφορα συστήματα ἠλεκτρονικῆς
στοιχειοθεσίας ποὺ ἔχουν γιὰ βάση τὸ TEX. Πῶς ὅμως θὰ μπορούσαμε νὰ ἐκφρά-
σουμε τὸν βαθμὸ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ TEX; ῞Ενας δεῖκτης ἐνδιαφέροντος μπορεῖ

1
Μὲ βάση μία τέτοια — ἂς τὴν ποῦμε στατιστική — ἀνάλυση, ὁ Τσέζαρε Μαρκέττι διαπί-

στωσε ὅτι «ὅταν ὁ Μότσαρτ πέθανε στὴν ἡλικία τῶν τριάντα πέντε ἐτῶν, εἶχε ἤδη πεῖ ὅ,τι εἶχε

νὰ πεῖ» [2], συμπέρασμα ποὺ ἴσως νὰ ἀκούγεται σὰν ἱεροσυλία στὰ ἀφτιὰ τῶν θαυμαστῶν τοῦ

Ἀμαντέους.
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νὰ εἶναι ὁ ἐτήσιος ἀριθμὸς μηνυμάτων στὸ newsgroup comp.text.tex. ῞Ενας ἄλ-
λος δείκτης ἐνδιαφέροντος μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ἐτήσιος ἀριθμὸς ἐκδόσεων βιβλίων
γιὰ τὸ TEX καὶ ἄλλα συναφῆ συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας, ὅπως π.χ.
τὸ LATEX, κ.λπ. ῞Οπως θὰ δοῦμε παρακάτω, καὶ οἱ δύο δεῖκτες ἐνδιαφέροντος ἔ-
χουν περάσει ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια τὸ σημεῖο ἀκμῆς στὴν καμπύλη τοῦ κύκλου
ζωῆς καὶ βαίνουν πρὸς τὸ μηδέν. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ TEX καὶ
τὰ παρόμοια συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας ὅσο πάει καὶ ἐλαττώνεται.

2 Μηνύματα στὸ comp.text.tex

Γιὰ τὸν πρῶτο δείκτη ἐνδιαφέροντος, δηλ. γιὰ τὸν ἐτήσιο ἀριθμὸς μηνυμάτων στὸ
newsgroup comp.text.tex, βρίσκουμε δεδομένα εὔκολα στὸ Google [4].

Μὲ βάση τὸν ρυθμὸ ἐμφάνισης μηνυμάτων, τὸ Google ἐκτιμᾶ πὼς τὸ συγκεκρι-
μένο newsgroup παρουσιάζει «ὑψηλὴ δραστηριότητα» (“high activity”). ῾Ωστόσο,
ὅπως φαίνεται στὸ ἱστόγραμμα τῆς Εἰκόνας 1, ο ρυθμὸς ἐμφάνισης μηνυμάτων στὸ
comp.text.tex τὰ τελευταῖα χρόνια συνεχῶς ἐλαττώνεται.

Τὸ 2002, στὸ comp.text.tex ἐμφανίστηκαν 30.000 μηνύματα, ἢ 82 μηνύ-
ματα ἡμερησίως. Τὸ 2002 ἦταν ἡ χρονιὰ μὲ τὰ περισσότερα μηνύματα στὸ comp.
text.tex. Κατὰ τοὺς δέκα πρώτους μῆνες τοῦ 2008, ὁ μέσος ημερήσιος ρυθμὸς
ἐμφάνισης μηνυμάτων στὸ comp.text.tex εἶχε πέσει στὰ 53.

Ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς Εἰκόνας 1 μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε τὸν συγκεντρω-
τικὸ ἀριθμὸ μηνυμάτων N1(t) ἀπὸ τὸ 1989 (τὸ «ἔτος μηδέν», γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν
ὑπάρχουν δεδομένα) ἕως τὸ ἔτος 1989 + t. ῎Ετσι προκύπτει μία (χρονο)σειρὰ ἀ-
πὸ σημεῖα, ὄπως φαίνεται στὴν Εἰκόνα 2. Ἀπὸ τὴν προσαρμογὴ τῶν σημεῖων τῆς
Εἰκόνας 2 στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ μὲ ἐπανειλημμένες δοκιμὲς γραμμικῆς παλιν-
δρόμησης (ἐξ. 3) μποροῦμε νὰ ἐκτιμήσουμε τὶς βέλτιστες τιμὲς τῶν σταθερῶν a1,
b1 καὶ M1. ῾Η ἐξ. (3) λαμβάνει ἔτσι τὴν μορφή:

ln
(

N1(t)
41250−N1(t)

)
= 0,354t− 3,98, R2 = 0,9710 (4)

ἢ

N1(t) =
41250

1 + exp {−0,354t + 3,98} μὲ t = 1 γιὰ τὸ 1990, κ.ο.κ. (5)

῾Η πιὸ ἐνδιαφέρουσα σταθερὰ εἶναι ἡ M1 ποὺ ἐκφράζει τὸν μέγιστο ἀριθμό
(στὴν μαθηματικὴ ὁρολογία: τὸ ὅριο) τοῦ N1(t).

᾿Εὰν ἡ ἐξ. (5) ἀποδειχθεῖ — μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου — ἀληθινή, τότε μέσα
στὸ 2014 θὰ ἔχουμε μόνον 1317 μηνύματα στὸ comp.text.tex (3,6 μηνύματα
ἡμερησίως) καὶ μέσα στὸ 2015 θὰ ἔχουμε 937 μηνύματα (2,6 μηνύματα ἡμερησίως).
Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ κίνηση στὸ newsgroup comp.text.tex θὰ πέσει πολὺ χαμηλά.

3 ᾿Εκδόσεις βιβλίων

῞Ενας ἄλλος δείκτης ἐνδιαφέροντος μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἔκδοση βιβλίων γιὰ τὸ TEX
καὶ ἄλλα συναφῆ συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας, ὅπως π.χ. τὸ META-
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Εἰκόνα 1: Τὰ μηνύματα στὸ comp.text.tex. ῾Ο ἀριθμὸς τῶν μηνυμάτων

γιὰ τὸ 2008 ἀποτελεῖ ἐκτίμηση μὲ βάση τὸν ρυθμὸ ἐμφάνισης μηνυμάτων

κατὰ τοὺς πρώτους δέκα μῆνες τοῦ ἔτους.
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Εἰκόνα 2: ῾Ο ἀθροιστικὸς ἀριθμὸς μηνυμάτων στὸ comp.text.tex παρου-

σιάζει ἐνδείξεις ἐπιβράδυνσης τὰ τελευταῖα χρόνια. ῾Η προσαρμογὴ τῶν

δεδομένων στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ (ἐξ. 5) δείχνει ὅτι τὸ συγκεκριμένο

newsgroup θὰ παρουσιάζει πολὺ χαμηλὴ κίνηση μέσα σὲ λίγα χρόνια.
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Πίνακας 1

Συγκεντρωτικὰ στοιχεῖα γιὰ βιβλία σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT

(προγράμματα τοῦ Κνούθ), καὶ ἄλλα παράγωγα συστήματα (LATEX, κ.λπ.).

Γιὰ προγράμματα Γιὰ ἄλλα Σύνολο ἀνὰ
Βιβλία τοῦ Κνοὺθ συστήματα γλώσσα
Στὰ ἀγγλικὰ 27 26 53
Στὰ γαλλικὰ 8 10 18
Στὰ γερμανικὰ 4 28 32
Σὲ ἄλλες γλῶσσες 8 6 14
Σύνολο 47 70 117

FONT, τὸ LATEX, κ.λπ.
᾿Εκτενῆ στοιχεῖα γιὰ ἐκδόσεις βιβλίων γιὰ τὸ TEX, κ.λπ. μέχρι τὸ 2005 βρί-

σκουμε στὸν ἱστοχῶρο tex.loria.fr [5]. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ
θεωρηθοῦν πλήρη, ἀλλὰ εἶναι σχεδὸν πλήρη καθὼς συμπεριλαμβάνουν ἐκδόσεις
σὲ πολλὲς γλῶσσες. Γιὰ ἐκδόσεις μετὰ τὸ 2005, συμπλήρωσα τὰ δεδομένα μὲ λίγα
στοιχεῖα ποὺ βρῆκα μετὰ ἀπὸ μικρὴ ἔρευνα σὲ ἱστοχώρους γνωστῶν ἠλεκτρονικῶν
βιβλιοπωλείων.

῞Οπως φαίνεται στὸ ραβδόγραμμα τῆς Εἰκόνας 3, οἱ πρῶτες ἐκδόσεις βιβλίων
γιὰ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT πραγματοποιήθηκαν τὸ 1984 μὲ τὴν κυκλοφορία
τῶν ἀντίστοιχων ὁδηγῶν ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος ὁ Κνούθ. Τὸ 1986, ἐμφανίστηκε τὸ
βιβλίο τοῦ Λάμπορτ γιὰ τὸ LATEX. ῾Η χρονιὰ μὲ τὶς περισσότερες ἐκδόσεις ἦταν
τὸ 1995, ὅταν κυκλοφόρησαν ἕξι βιβλία γιὰ τὰ προγράμματα τοῦ Κνούθ (TEX,
κ.λπ.) καὶ ἑφτὰ βιβλία γιὰ τὸ LATEX κ.λπ. Οἱ τελευταῖες ἐκδόσεις βιβλίων γιὰ τὸ
TEX — ἕνα στὰ ἀγγλικὰ καὶ ἕνα στὰ γαλλικά — πραγματοποιήθηκαν τὸ 2002.
῞Οσο γιὰ τὶς ἐκδόσεις γιὰ τὸ LATEX, αὐτὲς συνεχίζονται ἀλλὰ μὲ πολὺ χαμηλὸ
ρυθμό. Μέσα στὸ 2008, κυκλοφόρησε μόνον ἕνα βιβλίο, κι αὐτὸ στὰ γερμανικὰ
γιὰ τὸ σύστημα PSTricks.

Ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς Εἰκόνας 3 μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε τὸν συγκεντρωτι-
κὸ ἀριθμὸ ἐκδόσεων N2(t) ἀπὸ τὸ 1983 (τὸ «ἔτος μηδέν»: ἕνα ἔτος πρὶν τὴν κυκλο-
φορία τοῦ πρώτου βιβλίου) ἕως τὸ ἔτος 1983 + t. ῎Ετσι προκύπτει ἡ (χρονο)σειρὰ
σημείων τῆς Εἰκόνας 4. Μὲ ἐπανειλημμένες δοκιμὲς γραμμικῆς παλινδρόμησης
μποροῦμε νὰ προσαρμόσουμε τὰ σημεῖα τῆς Εἰκόνας 3 στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ
(ἐξ. 3):

ln
(

N2(t)
120−N2(t)

)
= 0,295t− 3,73, R2 = 0,9954 (6)

ἢ

N2(t) =
120

1 + exp {−0,295t + 3,73} μὲ t = 1 γιὰ τὸ 1984, κ.ο.κ. (7)

῾Η προσαρμογὴ τῶν δεδομένων στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ δίνει ὡς μέγιστο
ἀριθμὸ ἐκδόσεων (τὸ ὅριο τοῦ N2(t)) τὸ 120. ᾿Επομένως, ἡ ἐξέλιξη τῶν ἐκδόσεων
δείχνει ὅτι, μέσα στὰ ἑπόμενα πέντε μὲ ἑφτὰ χρόνια, θὰ κυκλοφορήσουν τὸ πολὺ
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Εἰκόνα 3: ᾿Εκδόσεις βιβλίων σχετικῶν μὲ τὸ TEX καὶ ἄλλα συναφῆ συ-

στήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας. Οἱ ἐκδόσεις ἔχουν διαχωριστεῖ σὲ

τρεῖς κατηγορίες: (α) σὲ ἐκδόσεις γιὰ τὸ TEX καὶ ἄλλα προγράμματα ποὺ

δημιούργησε ὁ ἴδιος ὁ Κνούθ· (β) σὲ ἐκδόσεις γιὰ παράγωγα συστήματα,

ὅπως τὸ LATEX κ.λπ., σὲ ὁποιαδήποτε γλώσσα· καὶ (γ) σὲ ἐκδόσεις γιὰ τὸ

LATEX κ.λπ. στὰ γερμανικά. Τὰ γερμανικὰ εἶναι ἡ γλώσσα μὲ τὶς περισσό-

τερες ἐκδόσεις γιὰ τὸ TEX, τὸ LATEX κ.λπ., μετὰ τὰ ἀγγλικά.
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Εἰκόνα 4: ῾Ο ἀθροιστικὸς ἀριθμὸς ἐκδόσεων βιβλίων γιὰ τὸ TEX, τὸ LATEX
κ.λπ. ἔχει φθάσει σχεδὸν στὴν ὁριακὴ τιμή του. ῾Η προσαρμογὴ τῶν δεδο-

μένων στὴν ἐξίσωση Βέρχουλστ (ἐξ. 7) δείχνει ὅτι ἐλάχιστες νέες ἐκδόσεις

θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ μέλλον.
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τρία ἀκόμα βιβλία γιὰ τὸ TEX. ῍Αν κρίνουμε δὲ ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς Εἰκόνας 5,
κατὰ πᾶσα πιθανότητα, τὰ ἐλάχιστα βιβλία ποὺ θὰ κυκλοφορήσουν στὸ ἑξῆς θὰ
ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὸ LATEX ἢ κάποιο ἄλλο ἐπίγονο σύστημα τοῦ TEX.

῾Ως συμπληρωματικὸ στοιχεῖο, στὴν Εἰκόνα 6 παρουσιάζεται ὁ ἀθροιστικὸς
ἀριθμὸς δημοσιεύσεων σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT, ἀπὸ τὸν βιβλιο-
γραφικὸ κατάλογο ποὺ διατηρεῖ ὁ Nelson Beebe [6]. Τὸ 1992 δημοσιεύθηκαν 83
ἄρθρα, βιβλία κ.λπ. σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT. ῎Εκτοτε, ὁ ἐτήσιος
ἀριθμὸς δημοσιεύσεων γιὰ τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT φθίνει συνεχῶς καὶ τὰ
τελευταῖα χρόνια ἔχει πρακτικὰ φτάσει τὸ μηδέν.

4 Συμπεράσματα

῾Η ποσοτικὴ ἀνάλυση τῶν μηνυμάτων στὸ comp.text.tex καὶ τῶν ἐκδόσεων
βιβλίων γιὰ τὸ TEX, κ.λπ., δείχνει ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ γιὰ TEXνικὰ
συστήματα στοιχειοθεσίας ἐλαττώνεται καὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ εἶναι πρακτικὰ ἀ-
νύπαρκτο. ῾Η παραπάνω ἀνάλυση ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ ὁρισμένες ἄλλες ἐνδείξεις,
ὅπως π.χ. ἡ καθυστέρηση/δυσκολία στὴν κυκλοφορία τοῦ TUGboat καὶ τοῦ γαλ-
λικοῦ Les Cahiers GUTenberg , ἡ ἀναστολὴ τῆς κυκλοφορίας τοῦ γερμανικοῦ Die
TEXnische Komödie, κ.λπ.

Προφανῶς, τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι: ῾Υπάρχει ἐλπίδα;

Οἱ γιατροὶ συνηθίζουν νὰ λένε: ῞Οσο ὑπάρχει ζωή, ὑπάρχει ἐλπίδα! ῍Η ἀλλιῶς:
ἐνδέχεται ἡ διάγνωση νὰ μὴν εἶναι ἀπολύτως ἀκριβής. Τὸ Usenet ἔχει ἀρχίσει
νὰ ὑποχωρεῖ χτυπημένο ἀπὸ τὸ τσουνάμι τῶν ἱστολογίων, τὰ γνωστὰ blog. Δυ-
στυχῶς ἡ συλλογὴ στοιχείων γιὰ τὶς συζητήσεις περὶ τοῦ TEX κ.ἄ.ὅ. σὲ διάφορα
ἱστολόγια εἶναι μᾶλλον πολὺ δύσκολη. ᾿Ενδέχεται ἐπίσης, οἱ ἔντυπες ἐκδόσεις γιὰ
τὸ TEX κ.ἄ.ὅ. νὰ ἔχουν ξεπεραστεῖ ἀπὸ τοὺς διάφορους ἠλεκτρονικοὺς ὁδηγοὺς
ποὺ κυκλοφοροῦν δωρεὰν μέσῳ τοῦ Διαδικτύου.

Τὰ παραπάνω εἶναι μερικὲς ἐνδείξεις — καὶ ἐπιφυλάξεις — γιὰ τὴν διάγνωση ὅτι
ἡ οἰκογένεια τοῦ TEX βαδίζει πρὸς τὴν ἐξαφάνιση. Τὸ TEX ἦταν μία ἐκπληκτικὴ
καινοτομία πρὶν ἀπὸ εἴκοσι πέντε χρόνια. Μεταλαμπάδευσε τὴν δύναμη τῆς παρα-
δοσιακῆς τυπογραφίας ἀπὸ τὸν στοιχειοθέτη/τεχνίτη τῶν μεταλλικῶν στοιχείων
στὸν χρήστη ἑνὸς PC. ῞Ομως, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Μόδης [7], κάθε καινοτομία
παρουσιάζει ἕνα σημεῖο κορεσμοῦ καὶ μετὰ ἐπέρχεται ἡ κάμψη.

῾Ο κύκλος ζωῆς τοῦ TEX πλησιάζει τὸ τέλος του καὶ πολλὰ στοιχεῖα του
μεταλαμπαδεύονται σὲ νεώτερα συστήματα ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας, ἐμπορι-
κὰ καὶ μή. Τὸ Adobe InDesign χρησιμοποιεῖ τοὺς ἀλγόριθμους τοῦ TEX γιὰ τὴν
βελτιστοποίηση τῆς αἰσθητικῆς ἐμφάνισης τῶν παραγράφων. Οἱ ἐπεξεργαστὲς κει-
μένου OpenOffice καὶ Microsoft Word χρησιμοποιοῦν τὶς τεχνικὲς τοῦ TEX γιὰ
τὴν στοιχειοθεσία μαθηματικῶν τύπων. Τὸ OpenOffice χρησιμοποιεῖ τὸν ἀλγό-
ριθμο καὶ τοὺς πίνακες κανόνων τοῦ TEX γιὰ τὴν κοπὴ τῶν λέξεων σύμφωνα μὲ
τοὺς γραμματικοὺς κανόνες συλλαβισμοῦ κάθε γλώσσας.

Τὸ TEX κυκλοφόρησε τὴν ἐποχὴ ποὺ δὲν εἶχαν βγεῖ οἱ γραμματοσειρὲς True-
Type καὶ OpenType, ὅταν δὲν ὑπῆρχαν οὔτε οἱ κωδικοποιήσεις Unicode, οὔτε τὰ
ἀρχεῖα PDF. Σήμερα τὸ TEX ἔχει ἀνταγωνιστὲς ποὺ προσφέρουν στὸν χρήστη
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Εἰκόνα 5: Προσαρμογὴ τῶν δεδομένων γιὰ τὶς ἐκδόσεις βιβλίων γιὰ τὰ

προγράμματα τοῦ Κνούθ (TEX, METAFONT, κ.λπ.) καὶ γιὰ τὶς ἐκδόσεις

βιβλίων γιὰ ἄλλα ἐπίγονα συστήματα (LATEX, κ.λπ.) στὴν ἐξίσωση Βέρ-

χουλστ (ἐξ. 2). ῾Η ἔκδοση βιβλίων γιὰ τὰ προγράμματα τοῦ Κνοὺθ ἔχει

οὐσιατικὰ ἐκλείψει ἀπὸ τὸ 2002.
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Εἰκόνα 6: ῾Ο ἀθροιστικὸς ἀριθμὸς δημοσιεύσεων γιὰ τὸ TEX, τὸ LATEX
κ.λπ., ὅπως ἀυτὸς παρουσιάζεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ Beebe [6], ἔχει φθά-

σει καὶ αὐτὸς στὴν ὁριακὴ τιμή του. ῾Η προσαρμογὴ τῶν δεδομένων στὴν

ἐξίσωση Βέρχουλστ (ἐξ. 2) δείχνει ὅτι ἐλάχιστες νέες δημοσιεύσεις θὰ

πραγματοποιηθοῦν στὸ μέλλον.
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εὔκολη καὶ γρήγορη μάθηση. Γι’ αὐτό, πιστεύω πὼς τὸ TEX θὰ ἐπιβιώσει — ἂν
ἐπιβιώσει — σὲ κάποια ἄλλη ριζικὰ διαφορετικὴ μορφή, ὅπως π.χ. τὸ X ETEX, ποὺ
θὰ ἐπιτρέπει τὴν χρήση ὅλων τῶν σύγχρονων μέσων καὶ θὰ εἶναι εὔκολη στὴν
μάθησή της. ᾿Ελπίζω μόνον τὰ μηνύματα τῶν καιρῶν νὰ τὰ ἀκοῦνε και κάποιοι
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δαπανοῦν ὧρες ἀτέλειωτες σὲ ἐργασία καὶ συζητήσεις γιὰ τὸ
LATEX3, τὸ conTEXt, τὸ luaTEX κ.ἄ.ὅ.
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