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Motto

Na ka¾dou otázku existuje jednoduchá,

snadno pochopitelná,

nesprávná odpovìï.

Z Murphyho zákonù
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Obsah

1. Typogra�e a sazba

• Proè potøebujeme typogra�i?

• Co je to poèítaèová sazba?

2. Poèítaèová podpora

• Jakými prostøedky disponujeme?

• Co je systém TEX?
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Typogra�e

• Øemeslo + umìní

• Obor zabývající se úpravou tiskovin

• Rozvoj od vynálezu knihtisku (pol. 15. stol.)

• Kresba písma a zpùsob jeho pou¾ití { sazba

• Potøebujeme pøi tvorbì libovolných tiskovin
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Sazba a její pravidla

• Volba vhodného písma

Jasoň červenooký (Parnassius apollo L.)
Jasoň červenooký (Parnassius apollo L.)
Jasoň červenooký (Parnassius apollo L.)

• Návrh tvaru tiskoviny

(rozmìry, zpùsob zaplnìní stránek . . . )

• Provedení sazby { pravidla ON 88 2503

(znaky, výplòky a mezery, vyrovnání, slitky, pro-

klad, uvozovky, pomlèky, smí¹ená sazba . . . )
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Systémy pro poèítaèovou sazbu

• Po¾adavky:

1. Zpracování textu podle pravidel

2. Úprava tvaru dokumentu

3. Odpovídající u¾ivatelské rozhraní

4. Mo¾nosti dal¹ího zpracování (formát záznamu,

návazný software apod.)

• ®ádný systém neumí v¹echno (silné stránky: TEX

{ text, InDesign, Quark { tvar stránek)

• Nevhodné pou¾ití systémù s jiným urèením (Word)
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Sázecí systém TEX a jeho nadstavby

• Autor D. E. Knuth (1983), zamìøení na sazbu ma-

tematiky a odborných textù; plainTEX.

• Nadstavba AMSTEX { sazba matematického èa-

sopisu AMS

• Nadstavba LATEX, autor L. Lamport (1984), zjed-

nodu¹ení sazby dokumentù rùzných typù { tøídy

article, book, report, letter, slides

• Dal¹í vývoj LATEX2ε
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Princip systému TEX

Zdroj —
editor
Zdroj —
editor

PøekladaèPøekladaè

Prohlížeè
PDF

Prohlížeè
PDF

Pøevod
do PS
Pøevod
do PS

protokol
*.log
protokol
*.log

Formáty, styly...Formáty, styly...

prohlížeè PSprohlížeè PS

*.tex*.tex

*.pdf*.pdf

*.dvi*.dvi

*.ps*.ps
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Instalace

• Lokální { CD nebo DVD TEXlive

• Vlastní editor, rùzné mo¾nosti

• Prohlí¾ení výstupù: Acrobat Reader, GSView

• Pou¾ití pøes webové rozhraní { TEX on Web,

tex.mendelu.cz
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Úprava zdrojového textu

• Text + znaèky (pøíkazy)

• Pøíkaz ve tvaru aktivního znaku (&, $ atd.)

• Pøíkaz ve tvaru \z, kde z je neabecední znak (\-,
\[ atd.)

• Pøíkaz ve tvaru \slovo (\item, \section atd.)

• Neomezená tvorba vlastních pøíkazù a libovolné

zmìny významù znakù
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Zpracování hladkého textu

• Odstavce oddìlené prázdným øádkem, nerozho-

duje tvar zdrojového textu (mezery, konce øádkù).

• Mimoøádnì precizní algoritmus odstavcové sazby

ovlivnitelný øadou parametrù

• Implicitní zpùsob sazby: Odstavce do bloku, písmo

Computer Modern Roman, stupeò 10 pt, øádko-

vání 12 pt, mezi odstavci nulová mezera, zará¾ka

15 pt.

• Pøíkazy pro ovlivnìní implicitního zpùsobu sazby
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Výèty, seznamy

• Neèíslovaný výèet (itemize)

• Èíslovaný výèet (enumerate)

• Popisný výèet (description)
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Nadpisy, obsah

• Automatická sazba, èíslování, bì¾ná záhlaví, ob-

sah

• Je k dispozici i neèíslovaná varianta

• Obsah { sekce, tabulky, obrázky
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Matematické výrazy

• Doména TEXu a jeho nadstaveb

• Propracované algoritmy sazby matematických vý-

razù

• Kategorizované symboly a jejich mezerování

• Mno¾ství nejrùznìj¹ích znaèek
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Automatizace sazby

• Tvorba vlastních pøíkazù umo¾òuje oddìlit struk-

turu a vizuální podobu

• Existuje mnoho hotových stylù a balíèkù pro rùzné

speciality

• Znovupou¾ití textu pro rùzné úèely
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Databázové publikování

• Výsledky z databáze v textové podobì

• De�nice vlastních pøíkazù pro interpretaci dat

• Rùzné mo¾nosti pøipojení stylù { automatizované

výstupy informaèního systému
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Tabulky

• Sada pøíkazù pro de�nici sloupcù a oddìlovaèù

• Tabulka se chová jako nedìlitelný celek

• Speciální tabulky pøes více stran

• Ponìkud men¹í mo¾nosti, neinteraktivní
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Obrázky, gra�ka

• Vkládání hotových obrazových souborù, vektorová

i rastrová gra�ka

• Vektorová gra�ka pro kreslení, rùzné nadstavby

• Implementace vìt¹inou pomocí prohlí¾eèù { závis-

lost na aplikaci
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Závìr

• TEX (LATEX) je silný nástroj s mnoha mo¾nostmi

• Umo¾òuje automatizaci sazby, je roz¹iøitelný

• Pro odborné a vìdecké publikace nejvhodnìj¹í

• Nìkteré aplikace nejsou jeho doménou (reklamy,

gra�ka)
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