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Nog een laatste dingetje . . .

. . . de i-Installer zoekt een
nieuwe beheerder

Gerben Wierda en Renée Van Roode gaven op de TUG bijeenkomst een gezamenlijke
presentatie met de titel ‘Life with TEX’. Over TUG vindt u elders in deze MAPS meer,
maar het belangrijkste onderdeel van deze presentatie was de laatste slide, met als
titel: ‘I Quit’.

Voor Gerben is het mooi geweest. Na zes jaar van programmeren aan de i-
Installer, het aanmaken en bijwerken van i-Packages, en vooral het ondersteunen
van vaak volstrekt on-technische gebruikers, is het nu tijd voor hem om TEX echt
zelf te gaan gebruiken.

Natuurlijk komt zo’n beslissing niet zomaar: hij gaf aan dat met name de toe-
genomen werkdruk de doorslag geeft. Die extra werkdruk wordt bijvoorbeeld ver-
oorzaakt door de recente overgang van het relatief kleine en stabiele teTEX naar de
veel grotere en dynamischere TEX–live distributie.

Een noodzaak, omdat teTEX niet langer wordt onderhouden of doorontwikkeld.
Maar het was een heleboel werk, omdat de beide distributies flink van elkaar
verschillen. En doordat TEX–live groter is en sneller verandert, zal er meer werk
gedaan moeten worden dan vroeger om de i-Packages te onderhouden.

Aan het einde van dit jaar zal er waarschijnlijk nog één update van de i-Installer
komen, met ondersteuning voor beveiligde proxy servers en uitgebreidere docu-
mentatie. Daarna zal Gerben hooguit nog die i-Packages updaten die hij zelf ge-
bruikt, maar zelfs dat is niet zeker. Met ingang van 1 januari 2007 is het zeer zeker
afgelopen met de jarenlange e-mail ondersteuning door Gerben.

Er is niet alleen een programma dat zoekt naar een nieuwe beheerder--ontwik-
kelaar (i-Installer), maar ook een complete TEX distributie (gwTEX) met hetzelfde
probleem. Tenzij er iemand (of misschien een groepje mensen) bereid is het werk
van Gerben over te nemen, is het straks afgelopen met de vrijwel perfecte onder-
steuning van TEX onder Mac OS X.

Deze keer zal de TEX Collection nog een gwTEX bevatten . . . Of de volgende dat
ook nog zal hebben, hangt mede van u af.
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