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Úvod
Tato kniha je průvodcem k volně šířenému počítačovému programu na přípravu
elektronické sazby pro vysoce kvalitní výstup. Program je jedním z nejrozsáhlejších
softwarových produktů, který lze použít bez licenčních poplatků. Jeho rozsáhlost
ovšem neměříme velikostí spustitelného kódu, ale rozsahem „softwarových souvislostíÿ a myšlenek, které jsou s tímto programem spojeny. Kniha si klade za cíl
provést čtenáře tímto rozsáhlým „bludištěm vazebÿ.
Knihu, zvláště její úvodní kapitoly, může číst i čtenář, který nemá žádnou představu o popisovaném programu, ale má aspoň hrubou představu o tom, co to je
počítač. Kapitoly 1 a 2 umožní čtenáři získat základní představu o programu a
o jeho „ jedinečnostiÿ ve srovnání s typograﬁckými systémy šířenými na komerčním
základě. Pokud čtenáře myšlenky programu zaujmou a bude chtít program prakticky provozovat, je třeba pro zvládnutí prvních kontaktů s programem odkázat na
jinou literaturu. Tato kniha se totiž nechce stát další v řadě učebnic, jak zvládnout
program na uživatelské úrovni. Jako úvod do praktického zvládnutí na uživatelské úrovni poslouží učebnice [34, 102, 83, 109 a 11]. Přesné reference jsou uvedeny
v dodatku D (literatura). Text [102] je též k dispozici v elektronické podobě a bývá ?
součástí volně šířeného instalačního balíku.
Další kapitoly ocení spíše ti čtenáři, kteří už zvládají komunikaci s programem na
uživatelské úrovni, ale chtějí získat hlubší znalosti o „softwarových souvislostechÿ,
které se ovšem v literatuře těžko hledají. Tyto informace totiž bývají roztříštěny
v nejrůznějších dokumentačních souborech, v článcích v časopisech nebo v samostatných publikacích.
Text se většinou nezaměřuje na přesný rozbor použití konkrétního obslužného
programu nebo makra, protože tyto záležitosti se neustále vyvíjejí a za půl roku by
se jednalo o text zastaralý. V knize je proto kladen důraz na obecně platné skutečnosti. Výjimku tvoří dodatek C (veřejný archiv), který poskytuje obraz současné
„softwarové situaceÿ na poli pomocných programů a maker.
Jednotlivé kapitoly jsou tematicky uzavřeny. V každé kapitole se při výkladu
postupuje od věcí běžnějších k méně jednoduchým. K jednotlivým odstavcům uvnitř
kapitol se dá vracet i později. Výklad je proložen množstvím ukázek a příkladů.
Na konci každé kapitoly je odstavec s názvem „Náměty k dalšímu čteníÿ. V tomto
odstavci je shrnuta literatura k tématu, probíranému v dané kapitole.
Věřím, že tato knížka bude užitečná různým skupinám lidí. Lidem, kteří program vůbec neznají, usnadní rozhodování, zda má smysl se programem zabývat.
Dlouholetým uživatelům ukáže možnosti programu, o kterých mnozí nemají tušení.
Systémovým administrátorům usnadní orientaci v instalaci programu.
Na tomto místě bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří mi pomohli při přípravě knížky. Zvláště Karlu Horákovi, Jiřímu Veselému, Oldřichu Ulrychovi, Petru
Sojkovi, Jaroslavě Jaškové a Martinu Olšákovi za pečlivé přečtení rukopisu. Jejich
podnětné připomínky přispěly k lepšímu konečnému vzhledu textu.
23. 4. 1995

Petr Olšák
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Poznámka k druhému vydání
Druhé vydání této knížky je jen mírně přepracované. Přítel Ferda stačil za uplynulé čtyři roky přejít z DOSu na Linux (což je přechod velmi příjemný, zvláště
pokud člověk nemusí na této cestě klopýtat o MS Windows). Významněji je pozměněn text kapitoly čtvrté, ve které už nemluvíme o TEXu podle použitého operačního systému, ale podle jednotlivých distribucí TEXu. Tyto distribuce se totiž
nemusejí vázat na jediný operační systém. Také jsem se rozhodl důkladněji popsat
problematiku češtiny v kapitole páté.
Ostatní kapitoly si vyžádaly jen nepatrné úpravy. Potvrdilo se, že text obsahuje informace, které se ve spěchajícím čase počítačového průmyslu mění jen velmi
zvolna. Mezitím se mi podařilo napsat druhou knížku TEXbook naruby [99], o které
jsem přesvědčen, že v budoucnu nebude potřebovat změny vůbec žádné. Ta je totiž
o TEXu samotném, zatímco v Typograﬁckém systému TEX přece jenom popisuji
„softwarové souvislostiÿ TEXových instalací.
1. 1. 1999

6

Petr Olšák

Obsah
1. Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Stručný přehled vlastností TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Viditelné značkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Programovatelnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Formáty v TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Dávkové zpracování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5 Sdružení uživatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.6 Nezávislost na zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.7 Zabudované algoritmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.8 Fonty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.9 Úplná dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.10 Stabilita a volnost šíření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.11 Obrázky a barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.12 Uživatelské rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. Různé TEXy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.1 Formát plain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2 Formát csplain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3 LATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.4 AMS-TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.5 Další formáty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.6 Formáty a styly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.7 IniTEX a virTEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.8 Následníci TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.9 Osmi-rozměrný prostor samých TEXů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4. Prohlížíme distribuce TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1 Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.2 Spuštění TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.3 Ovladače výstupních zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.4 web2c TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.5 emTEX – řešení pro DOS a OS/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.6 Tiskneme z TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.7 Přenositelnost TEXovských souborů v praxi . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7

5. Čeština v TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.1 Háčky a čárky pomocí TEXovských sekvencí . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2 Vstupní kódování dokumentu a vnitřní kódování TEXu . . . . . . . 68
5.3 Rozbor formátu csplain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.4 Čeština a slovenština LATEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.5 Styl czech.sty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.6 Program vlnka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.7 Další problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6. Jak TEX pracuje s fonty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.1 Zavedení nového fontu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.2 Písma různě veliká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.3 Makro NFSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.4 Ligatury a kerning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.5 Pohled do souboru tfm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.6 Mechanismus virtuálních fontů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
7. Programovací jazyk TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.1 Jednoduché ukázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.2 Ukázka větvení „výpočtuÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.3 Rojení zavináčů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.4 Mírně komplikovaný příklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.5 Možnosti ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8. Program METAFONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8.1 Úvod do METAFONTu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8.2 Automatické generování fontů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
8.3 První ukázka jazyka METAFONTu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
8.4 Shrnutí vlastností METAFONTu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
8.5 Navazování Bézierových křivek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
8.6 Rastrování ploch vymezených křivkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8.7 Křivky vykreslené zvoleným perem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
8.8 METAFONT jako soustava lineárních rovnic . . . . . . . . . . . . . . . . 130
8.9 Jednoduché ukázky makrojazyka METAFONTu . . . . . . . . . . . . . 132
8.10 Struktura souborů Computer Modern fontů . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8.11 Sauterova extrapolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
8.12 Fonty v CSTEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
8

9. TEX a PostScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
9.1 PostScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
9.2 TEX a dvips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
9.3 TEXovský \special s PostScriptovými příkazy . . . . . . . . . . . . . 151
9.4 PostScriptové fonty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
9.5 Další programy podporující práci s PostScriptem . . . . . . . . . . . 161
10. Obrázky v TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
10.1 Vynechávání místa pro obrázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
10.2 Prostředí picture v LATEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
10.3 Myšlenka makra bezier.sty a jemu podobných . . . . . . . . . . . . 167
10.4 Makro emlines.sty a graﬁka s emTEXovskými ovladači . . . . 168
10.5 Obrázky vytvořené METAFONTem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
10.6 Program bm2font . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
10.7 Encapsulated PostScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
10.8 Shrnutí k obrázkům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
11. Sestavování rejstříků a citací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
11.1 MakeIndex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
11.2 BibTEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
12. Dobře dokumentované programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
12.1 Balík doc pro tvorbu dokumentace k makrům . . . . . . . . . . . . . . 191
12.2 Balíky maker, které se samy dokumentují (dtx) . . . . . . . . . . . . 193
12.3 Program docstrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
12.4 docstrip sám sebe instaluje i dokumentuje . . . . . . . . . . . . . . . . 197
12.5 Spřádáme nitky WEBu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
12.6 Instalace WEBu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
12.7 Ukázky z programování v C-WEBu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
12.8 Zdrojový text TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Dodatek A. Slovníček TEX-primitivů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Dodatek B. Slovníček k METAFONTu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Dodatek C. Veřejný archív TEXu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Dodatek D. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Dodatek E. Ukázky z formátování této knížky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Dodatek F. Fontové tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Dodatek G. Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

9

Ukázka části obrazovky počítače při zpracování této knihy
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By preparing a manuscript in TEX format, you will be telling a computer exactly how the manuscript is to be transformed into pages
whose typographic quality is comparable to that of the worlds ﬁnest printers; yet you won’t need to do much more work than would
be involved if you were simply typing the manuscript on a ordinary
typewriter.
Donald Ervin Knuth: The TEXbook.
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Začínáme
Kdesi daleko v Americe žije pán, který patří mezi zakladatele počítačových
věd. Jmenuje se Donald Knuth a je profesorem na Stanfordské univerzitě. Velmi
známá a dodnes nepřekonaná je jeho učebnice programování The Art of Computer
Programming [62, 63, 64], na jejíž dalších dílech pan profesor stále pracuje. První
díly této učebnice vyšly před více než dvaceti lety. Tehdy pan profesor nebyl zcela
spokojen s kvalitou a rychlostí sazby svých knih a rozhodl se udělat počítačový
program, který by umožnil provést sazbu na počítači. Traduje se, že tak vznikl
program TEX1 ) – program na elektronickou sazbu.
Pan profesor věnoval více než deset let života vývoji tohoto počítačového systému a celou svou práci dal k dispozici veřejnosti zdarma. Jedná se o program
v mnoha ohledech ojedinělý. Mezi jeho nejsilnější stránky patří stabilita a nezávislost na zařízení. Je to program, který je implementován v rozličných vzájemně
se velmi lišících výpočetních systémech. D. Knuth shrnul svou práci o elektronické
sazbě do pětidílné monograﬁe Computers & Typesetting [66 až 70].
Protože se jedná o program velmi komplikovaný, je potřeba alespoň v začátcích
mít někoho, kdo nám při startu do hlubin možností tohoto programu pomůže.
Takovým pomocníkem může být i tato knížka.
Při odhalování tajemství TEXu určitě rádi přijmeme pozvání na malou „virtuální
návštěvuÿ. Zajdeme na kus řeči za svým dávným přítelem Ferdou, který už má
s TEXem jisté zkušenosti třeba na počítačích s operačním systémem Linux2 ). Ferda
nás jistě rád pozve ke svému počítači, aby nám ukázal, jak se s TEXem pracuje.
Stojíme (nebo sedíme) u jeho přístroje a díváme se mu přes rameno, co kutí. Ferda
nám předvede, jak připravit v TEXu dopis.
Nejprve Ferda otevře nějaký textový editor. Záleží pouze na Ferdovi, jaký editor
si pořídí nebo jaký se mu líbí. Editor není přímou součástí TEXu a každý uživatel
si nakonﬁguruje takový editor, který mu nejvíce vyhovuje. V editoru napíše Ferda
následující text.
1

) Slovo TEX se čte řecky τ ǫχ, tedy nikoli „teksÿ ale „techÿ.
) Linux je kvalitní operační systém UNIXového typu, který je možné získat včetně zdrojových
textů zdarma. Viz http://www.linux.cz.
2
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Vážení telefonní ústředníci!
V důsledku vaší "úpravy cen" jsem se rozhodl odhlásit telefon, na který
jsem předtím mnoho let zoufale čekal. Věřím, že kromě vás i případní
konkurenti zdárně pokračují v budování nových linek a že přijde den, kdy
si budu moci vybrat z nabídky více firem.
Chtěl bych v této souvislosti upozornit na to, že v normálně fungujících
státech je běžné, že zákazník telekomunikačních služeb má více možností než
jen dvě: platit podle rozhodnutí monopolu anebo nemít telefon.
Příjemnou zábavu při čtení podobně laděných dopisů přeje
Ferdinand Mravenec
\bye

Poté Ferda ukončí práci v editoru a soubor dopis.tex uloží na disk. Je možné,
že editor obsahuje nabídku s alternativami, co dále se s textem může dělat. V nabídce bychom mohli najít třeba položku s názvem TeX. Také je možné spustit TEX
z příkazové řádky v jiném Linuxovém terminálu povelem csplain dopis.tex .
Vložením uvedeného povelu se rozeběhne vlastní program TEX (se základním formátem csplain, který popíšeme podrobněji v dalších kapitolách). Vstupním souborem
TEXu je dopis.tex. Program vypíše na obrazovku hlášení o své činnosti, kterému
zpočátku nemusíme rozumět. V tuto chvíli je zajímavá jen informace v hranatých
závorkách: [1]. Ta říká, že TEX vytvořil jednu stránku dokumentu s pořadovým
číslem 1. Máme-li rozsáhlejší dokument a pomalejší počítač, většinou při zpracování TEXem pozorujeme, jak přibývají „zalomenéÿ stránky právě podle hranatých
závorek s čísly.
TEX „vysázíÿ text do odstavců a stránek podle údajů, které přečte ze vstupního souboru, a vytvoří výstupní soubor dopis.dvi, v němž jsou uloženy všechny
metrické informace o umístění jednotlivých písmen na stránkách. Tento výsledek
si nyní můžeme prohlédnout dalším programem, který se vyvolá z nabídky nebo
z příkazového řádku. Ferda použil povel xdvi dopis , což spustí program xdvi,
který zobrazí výstup TEXu na obrazovce v X Window Systemu. Prohlížeč zobrazí
na obrazovce výsledek práce TEXu v čitelné podobě tak, jak to bude vypadat na
tiskárně.
Vážení telefonní ústředníci!
V důsledku vaší ”úpravy cen” jsem se rozhodl odhlásit telefon, na který
jsem předtím mnoho let zoufale čekal. Věřím, že kromě vás i případní konkurenti zdárně pokračují v budování nových linek a že přijde den, kdy si budu
moci vybrat z nabídky více ﬁrem.
Chtěl bych v této souvislosti upozornit na to, že v normálně fungujících
státech je běžné, že zákazník telekomunikačních služeb má více možností než
jen dvě: platit podle rozhodnutí monopolu anebo nemít telefon.
Příjemnou zábavu při čtení podobně laděných dopisů přeje
Ferdinand Mravenec
(RIW WI WT°%I Z]YB°Z¤ T °QÀ ZÀWXYT HS 4(* XIH] THJGWTPEMR
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Vidíme, že TEX rozdělil vstupní text na odstavce, přičemž oddělovačem mezi
odstavci je ve vstupním souboru prázdný řádek. Každý odstavec má zcela nově
„zalomenéÿ řádky – konce řádků ve vstupním souboru vesměs neodpovídají konečnému výsledku. Kromě toho si všimneme, že ačkoli Ferda před svým jménem udělal
více mezer, TEX tuto skutečnost vůbec nerespektoval.
Při prohlížení výstupu na obrazovce Ferda prohlásil, že se mu to tak nelíbí.
Chtěl by tomu dát nějakou lepší formu. Ve vstupním textu zatím uvedl pouze dva
druhy speciálních formátovacích příkazů TEXu. Jedním z nich jsou prázdné řádky
(příkaz pro ukončení odstavce) a druhým je příkaz \bye. Tímto slůvkem se Ferda
neloučí s telefonními ústředníky, ale s TEXem. Přesněji – TEX „zalomíÿ poslední (zde
jedinou) stránku dokumentu a ukončí svou činnost. Jak dále uvidíme, většinou se
formátovací příkazy od běžného textu liší právě znakem »\« před názvem příkazu.
Aby dopis vypadal lépe, přidá Ferda do vstupního textu souboru některé další
příkazy. Vrátí se proto do textového editoru a doplní do vstupního souboru další
údaje. Prohlížeč výstupu TEXu může Ferda ponechat ve vedlejším okénku a nemusí jej zavírat. Postupně začne Ferda řešit před našimi zraky tyto formátovací
požadavky:
• Posunout podpis doprava. Řádek se svým jménem obohatí Ferda o příkaz
\rightline, který zajistí, že text napsaný za ním ve složených závorkách bude
vypsán na pravou zarážku. Dále před svým jménem použije přepínač písma \it,
který způsobí, že bude podpis vysázen kurzívou (it je zkratka pro italic). Řádek
s podpisem je tedy ve vstupním souboru opraven takto:
\rightline{\it Ferdinand Mravenec}
• Přidat datum dopisu. To provede Ferda například přidáním řádku
\rightline{V Praze dne \today}
Příkaz \rightline už známe. Nový je příkaz \today, který zajistí vysázení textu
s aktuálním datem. Zde ale pozor! Toto není standardní příkaz TEXu. Takové příkazy připravují pro uživatele lidé, kteří umějí v TEXu programovat. Připravují
pro ně různé tzv. styly, které nastavují TEX do jistých režimů. Například jiný styl
bude pro psaní dopisu a jiný při sestavování nějaké technické dokumentace. Další
styly deﬁnují užitečné příkazy. Tak zrovna příkaz \today je deﬁnován v souboru
czech.sty, který umožňuje TEXu hovořit českým jazykem. Přesněji řečeno, datum
bude vysázeno česky, zapne se algoritmus dělení slov podle českého jazyka a aktivuje se plno dalších užitečných věcí (podrobněji jsou vlastnosti souboru czech.sty
popsány v kapitole páté). V okamžiku použití příkazu \today už musí TEX tento
příkaz znát. Proto je třeba před jeho použitím (nejlépe někde na začátku dokumentu) vložit povel pro načtení souboru czech.sty:
\input czech.sty @GL]TL @HIJ@XSHE]_@XLI@HE] @XLI@QSRXL @XLI@]IEVa
Programátoři takový příkaz určitě znají (většinou ho nazývají include). Příkaz
způsobí, že TEX přesměruje svůj vstup na speciﬁkovaný soubor a po jeho načtení
pokračuje ve čtení dalších řádků hlavního vstupního souboru.
G^IGL WX] NI ^EWXEVEPÀ Z GWTPEMRY WI RIHSTSVYÐYNI NILS YBMX°
4VS ^EZIHIR° ÐIWOÀGL Z^SV3 HÞPIR° WPSZ TSYBMNIQI @GL]TL E TSOYH RYXRÞ GLGIQI
TSYB°X EYXSQEXMGO] KIRIVSZERÀ EOXY¤PR° HEXYQ NI X IFE WM LS Z GWTPEMRY HI¾RSZEX
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• Oslovení napsat výrazně. Celé oslovení uzavře Ferda do složených závorek
(TEX je interpretuje jako začátek a konec jisté skupiny) a vloží na začátek skupiny
přepínač písma \bf. Tento přepínač způsobí, že text ve skupině bude sázen polotučně (bf je zkratka pro bold face). Oslovení tedy po Ferdových opravách dopadlo
takto:
{\bf Vážení telefonní ústředníci!}
• Mezi oslovením a prvním odstavcem vynechat trochu místa. Za oslovení
vloží Ferda příkaz \vskip 0.9cm, který vytvoří vertikální mezeru požadovaných
rozměrů.
• Uvozovky. Text „úpravu cenÿ má Ferda uzavřený do uvozovek. Vidíme, že
TEX vysázel uvozovky zcela špatně (” ”). V české sazbě mají uvozovky vypadat
takto: („ ÿ). Ve formátu csplain, který byl pro tento dopis použit, je deﬁnován
příkaz \uv. Ten způsobí výstup českých uvozovek. Píšeme tedy \uv{úpravy cen}.
• List nemá být dole opatřen číslem strany. Někam na začátek dokumentu
Ferda vloží příkaz \nopagenumbers, který potlačí tisk čísla strany.
• Vložit vertikální mezeru před rozloučením. Analogicky, jako v případě
mezery za oslovením Ferda vloží na příslušné místo příkaz \vskip 0.6. Všimněme
si, že Ferda udělal chybu – zapomněl napsat jednotku, v níž je zapsán délkový
parametr. Zatím mu to neprozrazujme a čekejme, co se stane dál.
• Implicitní písmo se pro dopisy nehodí. Použitý základní formát csplain implicitně pracuje s různými variantami písma z rodiny tzv. CS-fontů, což je statická
antikva (původně písmo Computer Modern). Takové písmo se spíše hodí do technických dokumentů, ale v dopisech vypadá příliš studeně. Ferda proto napíše úplně
na začátek dokumentu ještě jeden \input, kterým zavede soubor cpalatin.tex.
Díky němu bude celý dopis vysázen v písmu Palatino. Přepínače \bf a \it budou přepínat do variant písma Palatino, zatímco jinak by přepínaly mezi variantami CS-fontů. Mimoto může Ferda použít soubory ctimes.tex, cbookman.tex,
chelvet.tex, cavantga.tex a cncent.tex, které zapínají sazbu v písmech TimesRoman, Bookman, Helvetica, Avantgarde a NewCentury. Písmeno c na začátku
názvu souborů znamená, že se jedná o počeštěné verze těchto písem.
Po opravách uloží Ferda vstupní soubor dopis.tex na disk a znovu vyvolá
program TEX. Ten při čtení souboru dopis.tex objeví syntaktickou chybu. Na
obrazovce se vypíše následující chybové hlášení.
!Illegal unit of measure (pt inserted)
<to be read again>
P
<to be read again>
ř
l.20 Př
íjemnou zábavu při čtení urgencí jednotlivých žádostí o tel...
?
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TEX zde praví, že je zvolena nesprávná metrická jednotka s názvem Př. Jsou to
totiž první dvě písmena za chybně zadaným příkazem \vskip. Navíc je patrné, že
k nehodě došlo na řádku 20. Tento řádek je na obrazovce vypsán a v místě chyby
„roztrženÿ na dva. Otazník na obrazovce vyzývá Ferdu, aby něco učinil. Ten na
to chvíli nechápavě kouká a záhy zvolá: „Aha! Zapomněl jsem napsat jednotku
u příkazu \vskip.ÿ Tato situace nám určitě silně připomíná ladění programu pod
nějakým kompilátorem.
Pokud Ferda na otazník odpoví klávesou Enter, TEX si chybu opraví po svém.
Zde dosadí za neznámou jednotku tiskařský bod „ptÿ, který je asi třicetkrát menší
než centimetr. Tuto jednotku asi Ferda neměl na mysli, a proto se výstup TEXu
bude lišit od původního záměru autora. Na otazník může Ferda odpovědět také
znakem x, kterým ukončí předčasně práci TEXu. Potom Ferda ve svém vstupním
textu chybu opraví.
V tuto chvíli je dobré upozornit na to, že existují editory, které zobrazí ve
svém okénku nejen soubor dopis.tex, ale v jiném místě též hlášení TEXu o chybách, které je uloženo v souboru dopis.log. Navíc tyto editory dokážou posunovat
kurzor postupně na všechny výskyty chyb v dokumentu (je-li jich více), takže to
vypadá podobně jako ladění programu v prostředí Borland C. Ve vedlejším okénku
navíc může být permanentně spuštěn prohlížeč výsledného dvi, který automaticky
aktualizuje zobrazení podle výsledku z posledního úspěšného běhu TEXu. Určitou
představu o možném pracovním prostředí může čtenář získat z obrázku na staně 10.
Opravený soubor vypadá následovně:
\input cpalatin.tex
\input czech.sty
\nopagenumbers
\rightline{V Praze dne \today}
{\bf Vážení telefonní ústředníci!}
\vskip 0.9cm
V důsledku vaší \uv{úpravy cen} jsem se rozhodl odhlásit telefon, na který
jsem předtím mnoho let zoufale čekal. Věřím, že kromě vás i případní
konkurenti zdárně pokračují v budování nových linek a že přijde den, kdy
si budu moci vybrat z nabídky více firem.
Chtěl bych v této souvislosti upozornit na to, že v normálně fungujících
státech je běžné, že zákazník telekomunikačních služeb má více možností než
jen dvě: platit podle rozhodnutí monopolu anebo nemít telefon.
\vskip 0.6cm
Příjemnou zábavu při čtení podobně laděných dopisů přeje
\rightline{\it Ferdinand Mravenec}
\bye

a výsledek po zpracování TEXem:
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V Praze dne 1. prosince 1998
Vážení telefonní ústředníci!

V důsledku vaší „úpravy cen“ jsem se rozhodl odhlásit telefon, na který
jsem předtím mnoho let zoufale čekal. Věřím, že kromě vás i případní konkurenti zdárně pokračují v budování nových linek a že přijde den, kdy si
budu moci vybrat z nabídky více ﬁrem.
Chtěl bych v této souvislosti upozornit na to, že v normálně fungujících
státech je běžné, že zákazník telekomunikačních služeb má více možností
než jen dvě: platit podle rozhodnutí monopolu anebo nemít telefon.
Příjemnou zábavu při čtení podobně laděných dopisů přeje
Ferdinand Mravenec
Poznamenejme, že ukázka se od skutečnosti bude trošku lišit. Implicitně je voleno tiskové zrcadlo pro stranu A4, tj. šířka jednotlivých řádků je poněkud větší.
TEX tedy zalomí řádky na jiných místech a odstavce budou vypadat jinak. Samozřejmě, že rozměr zrcadla můžeme rovněž zapsat zcela přesně do dokumentu pomocí
jistých parametrů, které jsou v této knize uvedeny na straně 72.

Náměty k dalšímu čtení
Pro první seznámení s TEXem je velmi dobrá knížka Michaela Dooba Jemný úvod
do TEXu [34], která vyšla jako překlad anglického originálu A Gentle Introduction
to TEX [33]. Originální text i překlad je v elektronické podobě volně k dispozici
v mezinárodní počítačové síti. Ve veřejné síti najdete též 22 stránkový textík „na
jeden večerÿ První setkání s TEXem [97], který jsem napsal pro své studenty.
Mnoho knížek pro začátečníky se opírá o nejčastěji používané TEXovské makro
LATEX, o němž se stručně zmíníme v kapitole třetí (str. 36). Pro uživatele, který
se nechce zabývat intenzívně sazbou, ale chce občas něco napsat, je makro LATEX
dobrý nástroj. Ne příliš stručný úvod do systému LATEX2ε [103] je asi stostránkový
úvodní manuál k LATEXu a může být dobrým startem do světa TEXu. Český překlad od Michala Kočera je součástí počeštěné distribuce TEXu. Každý si jej může
zpracovat TEXem a vytisknout. Na různých vysokých školách vycházejí skripta
o TEXu v rámci předmětů, které se nějakým způsobem dotýkají elektronické sazby
a TEXu. V Brně na VŠ zemědělské vyšla skripta J. Rybičky Systémy pro počítačovou sazbu [110] a Zpracování textů počítačem [111]. Autor též napsal samostatnou
knížku o LATEXu [109]. V Praze byla k mání dnes už starší skripta FEL ČVUT
Sázecí systém LATEX [11].
Souběžně s prvním vydáním této knížky vyšla v Americe kniha Normana Walshe
Making TEX Work [131]. Když jsem měl možnost jeho knížku později prolistovat,
překvapilo mě, jak hodně se členění informací v Normanově a mojí knížce shoduje.
Přitom jsme v době, kdy knížky vznikaly, vzájemně o sobě vůbec něvěděli.
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My work on developing TEX, METAFONT and Computer Modern has
come to an end. I will make no further changes except to correct
extremely serious bugs.
Donald Ervin Knuth: The Future of TEX and METAFONT , in TUGboat, Vol. 11, No. 4, p. 489, November 1990.
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Stručný přehled vlastností TEXu
V této kapitole rozebereme stručně některé vlastnosti TEXu. Uvidíme, že se
tento program podstatně liší od běžných komerčních DTP programů.1) Přitom TEX
i komerční DTP programy slouží ke stejnému účelu – zpracovat text do kvalitní
sazby podle určeného formátu.

2.1. Viditelné značkování
Z předchozí návštěvy Ferdinanda Mravence jsme zjistili, že TEX je vlastně jakýsi
překladač-formátor. Podobně pracují kompilátory programovacích jazyků. Vstupem
pro TEX je nejen text, který se má formátovat, ale navíc jsou ve stejném textu uvedeny značky (příkazy nebo též řídicí sekvence), kterými se řídí způsob formátování.
Tento přístup má několik výhod. Především v jediném souboru typu tex máme
napsán nejen vlastní text, ale navíc veškeré podklady pro sazbu v textové, tedy
čitelné podobě. Takový soubor můžeme snadno archivovat a po letech zpracovat
znovu a se stejným výsledkem.
Většina často používaných značek je srozumitelná a zhruba odpovídá požadavkům, které autor sděluje sazeči (zde TEXu). Podobně tomu bylo v dobách ruční
sazby. Autor přinesl do sazárny rukopis psaný na stroji s velkými vzdálenostmi
mezi řádky, přičemž pomocí smluvených značek mezi řádky vyjadřoval svůj požadavek, že například některá slova bude chtít zdůraznit kurzívou.
Autor se přitom zaměřil na obsah dokumentu a nezdržoval se takovými „maličkostmiÿ, jako je třeba volba řezu písma pro názvy kapitol, návrh konečného formátu
knihy (a s tím související velikost tiskového zrcadla) apod. To byla starost typografa
a sazeče.
V TEXu je možné každé značce před zpracováním přidělit nějaký konkrétní význam pomocí relativně velmi silného (ale i komplikovaného) programovacího jazyka.
Takovou věc dělají návrháři stylů, tedy výtvarníci, kteří ovšem zároveň velmi dobře
umějí TEX. Tito lidé navrhují celkový vzhled dokumentu a autorovi sdělí jen minimální soubor značek, které bude potřebovat. Například značku pro začátek kapitoly,
pro zvýraznění textu, pro poznámku pod čarou. Autor potom pracuje s obyčejným
textovým editorem, nerozptyluje se různými fonty (řezy písma) a dalšími typograﬁckými záležitostmi, do textu vloží smluvené značky a rukopis předá odborníkovi,
1

) DTP – zkratka DeskTop Publishing – příprava publikace „na stoleÿ.
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který umí TEX. Autor se tedy může zaměřit na obsah dokumentu a nestará se o jeho
formu.
Bohužel tato ideální dělba práce není příliš častá. Navíc je prakticky možná jen
pro hladký text, nikoli už pro sazbu složitých matematických formulí, tabulek apod.
Také je bohužel velmi málo odborníků typografů, kteří umějí TEX a jsou ochotni
takovou dělbu práce nabídnout.
Většinou se do toho musíme pustit sami. Ovšem i v takovém případě máme
k dispozici velký soubor připravených TEXovských balíků příkazů, tzv. maker. Například můžeme použít LATEX s rozsáhlým množstvím stylových souborů (viz další
kapitolu, str. 36). Jako autoři se tedy můžeme zaměřit na strukturu dokumentu
(členění do kapitol, podkapitol, odstavců), přitom vzhled dokumentu (volba fontů
pro názvy kapitol, realizace plovoucích záhlaví apod.) bude záležet na tom, jaký
použijeme styl, který za nás udělal někdo jiný.
Tyto styly jsou také textové soubory, obsahující příkazy programovacího jazyka
TEXu. Až se nám začne zdát, že jsme povoláni fušovat do řemesla typografům, pak
stačí „pouzeÿ naučit se pořádně TEX a můžeme zasahovat do stylových souborů
a vytvářet si vlastní. Budeme okouzleni víceméně neomezenými možnostmi TEXu
deﬁnovat vzhled dokumentů, ovšem ztratíme obrovské množství času laděním složitých příkazových konstrukcí. Naše starost o obsah dokumentu (místo o jeho formu)
se může vytratit.

2.2. Programovatelnost
Jak již bylo řečeno, pro deﬁnici značek v dokumentu a výsledného vzhledu publikace je TEX vybaven programovacím jazykem. Říká se mu též jazyk maker, ačkoli
má velmi málo společného s makry v jednoduchých editorech a textových procesorech. Podrobněji se o tomto jazyku zmíníme v samostatné kapitole sedmé, str. 101,
takže zde jen stručně.
Ilustrujme si problém na příkladu poznámky pod čarou.2 ) Autor dokumentu
napíše v místě, kde se na poznámku odkazuje, značku \footnote následovanou
textem poznámky. Nemůže se sám starat o umístění poznámky, protože v okamžiku, kdy pořizuje text, neví, jak se zalomí text do stránek. Principiálně to ani
není jeho starost. Když TEX při zpracování narazí na příkaz \footnote, musí si
„zapamatovatÿ text poznámky a do místa výskytu příkazu musí vložit odkaz na
poznámku (například hvězdičku, nebo třeba poznámky čísluje). Dále si musí zkrátit rozměr tiskového zrcadla tak, aby po zalomení stránky mohl vložit dolů text
poznámky a přitom celkový vertikální rozměr tiskového zrcadla včetně poznámky
zůstal nezměněn. Nakonec je třeba deﬁnovat přístup k nějakým (většinou menším)
typům písma pro vlastní text poznámky pod čarou. Toto je jen velmi zjednodušený pokus seznámit čtenáře s tím, na co vše musí myslet „programátorÿ příkazu
\footnote, než jej v TEXu odladí. Nakonec musí k příkazu napsat dokumentaci,
aby jej uživatelé TEXu mohli používat.
Programovací jazyk je vyvinut především pro návrh vzhledu dokumentů. Dále
jím lze zařídit automatické číslování kapitol, sekcí, automatické generování obsahů,
2

) Jako zde.

18

rejstříků, odkazů na čísla stran, na čísla kapitol apod. Jazyk umožňuje deklarovat
kompletní vzhled strany, sestavovat plovoucí záhlaví a realizovat mnoho dalších věcí.
Skutečnost, že někdo makrojazykem TEXu naprogramoval interpret BASICu [42],
není pro sazbu příliš užitečná, ale dokumentuje široké možnosti tohoto programovacího jazyka. Jazyk také umožňuje měnit rozsáhlé množství parametrů, kterými
se řídí chování pevně vestavěných algoritmů TEXu. Vestavěných algoritmů je překvapivě málo.
Zajímavé použití možností programovacího jazyka můžeme ukázat třeba při
sazbě rozborů šachových partií.3 ) Zde se pomocí
smluvených značek zapisuje postupně celá partie
včetně komentářů, jak bývá obvyklé. Přitom TEX
tyto komentáře sází vhodným stylem a navíc si
neustále udržuje ve svých registrech přehled o momentálním postavení všech ﬁgur. Když uvedeme
příkaz \diag, vysází se automaticky šachový diagram ke zrovna probírané situaci. Nemusíme jej
sázet „ručněÿ. Ukázku takového šachového diagramu vidíme na obrázku.

2.3. Formáty v TEXu

rZhshZkZ
opZhZpZp
hZpZhZpZ
ZhZhlhOh
hZpMPmbO
ZhMnLhZh
POhShOBZ
JhZhZhSh

Před zahájením zpracování dokumentu je nutno předložit TEXu skupinu maker,
které deﬁnují jednak význam dále použitých značek v dokumentu a jednak vzhled
vysázeného dokumentu. Této skupině maker se říká „formát dokumentuÿ. Například ukázka z návštěvy Ferdinanda Mravence byla vysázena za použití formátu
csplain. Jedná se o drobné rozšíření základního Knuthova formátu plain (někdy se
mu říká plainTEX) o možnosti práce s českým a slovenským jazykem. Nejběžněji
používaným formátům je v této knížce věnována kapitola třetí.
Tím, že TEX přečte balík maker tvořící ucelený formát, stává se vlastně „chytřejšímÿ, než byl při svém startu. Bez příliš velké nadsázky můžeme říci, že TEX je
schopen se učit. Navíc je schopen své nově nabyté vědomosti uložit do binárního
souboru (má příponu fmt), takže při novém spuštění se mu nemusí vždy znova
předkládat celý balík maker k načtení, ale stačí nechat načíst soubor typu fmt.
Protože formáty v textové podobě mívají obvykle několik tisíc řádků a při jejich
načtení TEX pracuje s množstvím dalších doplňkových souborů (metrické informace
použitých fontů, vzory dělení slov), je vytváření a používání fmt souborů běžnou
praxí.

2.4. Dávkové zpracování
Kromě sazby dokumentů (knih, časopisů) je možné v mnoha dalších oblastech
využít možností tzv. dávkového zpracování údajů. TEX se totiž dokáže naučit číst
pomocí svého makrojazyka libovolnou logicky členěnou strukturu informací, například textový výstup z nějaké databáze.
3

) Časopis Československý šach je sázen v TEXu.
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Můžeme si napsat makra, která čtou databázi klientů, a sázet v TEXu adresy
na obálky. Jiným příkladem je sazba slovníků: vstup je databáze, výstup je typograﬁcky upravený slovník. Třeba česko-anglický slovník [38] byl vytvořen tímto
způsobem.
Podíváme-li se v Brně na jízdní řády městské hromadné dopravy, můžeme si
všimnout, že byly sázeny TEXem – vstup: databáze údajů, výstup: úhledné tabulky.
Zde je třeba podotknout, že databáze údajů může být v jistém smyslu minimální
(třeba kdy tramvaj vyjíždí z koncové stanice a jak dlouho jí trvá cesta mezi stanicemi). Chybějící údaje si pak umí TEX dopočítat, pokud ho pomocí makrojazyka
takové dovednosti naučíme.
Další možnou aplikací je tisk čárových kódů, například EAN. Vstupem je číslo
a výstupem čárový kód. Například čárový kód na zadní straně obálky této knížky
byl vytvořen pomocí maker TEXu.
Slyšel jsem o existenci maker, která po přečtení slovníku křížovkových termínů
začnou podle něj automaticky generovat křížovky – vyplněné i nevyplněné.

2.5. Sdružení uživatelů
Skutečnost, že se uživatelé programu sdružují do skupin, není příliš vlastnost
programu, ale jeho uživatelů. Nicméně si myslím, že sem o tom patří zmínka.
Na mezinárodní úrovni vzniklo v roce 1980 v USA při AMS (American Mathematical Society) sdružení uživatelů TEXu se zkratkou TUG (TEX Users Group).
Tato organizace sdružuje nejen odborníky na TEX z celého světa, ale i zájemce,
kteří se chtějí o TEXu dozvědět víc. Pořádá každoročně konference, kde si členové
vyměňují informace o novém softwaru, který byl pro TEX vyvinut. Také si vyměňují
makra a další záležitosti k TEXu, zvláště pro implementaci nestandardních úloh a
různých exotických jazyků. Sdružení vydává časopis TUGboat.
Na národních úrovních vznikly postupně satelity TUGu. Například v Německu
je to spolek DANTE, ve Francii sdružení Gutenberg a u nás se jedná o tzv. CSTUG –
Československé sdružení uživatelů TEXu. Vzniklo v r. 1990 a klade si za cíl poskytovat členům čerstvé novinky z oblasti TEXu a podporovat zvýšení úrovně elektronické
sazby v České i Slovenské republice. Vydává časopis Zpravodaj (TEXbulletin) a pořádá setkání svých členů většinou u příležitosti zajímavých přednášek. Po rozpadu
státu se statut sdružení nezměnil, protože problematika sazby českých a slovenských
textů je velice podobná a lidé v této organizaci se nechtějí rozejít. Organizace má
elektronickou adresu http://www.cstug.cz a její sídlo je momentálně v Brně:
Československé sdružení uživatelů TEXu
Botanická 68a
602 00 Brno
Většina aktivit TEXovských společností je výsledkem práce nadšenců, kteří dělají
dobrou typograﬁi nebo rádi programují. Nehledejme tam profesionální administrativu, s jakou se můžeme setkat v kdejaké ﬁrmě. Na druhé straně uživatelé komunikují prostřednictvím elektronické sítě a TEXovských společností přímo s autory
jednotlivých podpůrných programů a maker a ne s nějakými obchodními zprostředkovateli, jak je tomu zvykem u komerčních organizací.
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2.6. Nezávislost na zařízení
Velkou předností TEXu je jeho nezávislost na zařízení. Tím máme na mysli nejen
různé počítače a různé operační systémy, ale i monitory či graﬁcké terminály a
různé typy výstupních zařízení. Program je navržen tak, aby dával naprosto stejné
výsledky ve všech implementacích. Vstupní jazyk je tedy normalizován, podobně
jako známe normy některých programovacích jazyků. Program se nesmí nazývat
TEX, pokud nesplňuje náročné testy (trip) vytvořené Donaldem Knuthem. Přitom
program TEX běží na všech velkých i menších výpočetních systémech, jaké vůbec
existují. Počítače řady PC se systémem DOS považujeme za minimální technické
prostředí, na němž je ještě možné TEX spustit.
Jak bylo takového širokého rozšíření dosaženo? Zdrojový text TEXu je napsán
ve speciálním jazyce WEB a soubor se jmenuje tex.web. V souboru tex.web je rozsáhlá dokumentace k programu mixována skutečnými algoritmy programu. Jazyk
algoritmů je odvozen z Pascalu. Původně byl TEX určen pro překladače Pascalu,
protože v době jeho vzniku to byl jazyk rozšířený ve většině výpočetních systémů
a měl svou normu. Znamenalo to, že tam, kde běžel Pascal, mohl běžet i TEX.
O programovací metodě WEB se podrobně zmíníme v odst. 12.5 až 12.8.
Představme si, že máme blíže nespeciﬁkovaný systém a chceme na něm instalovat TEX. Nechť je systém vybaven překladačem Pascalu. Pak si z veřejných archívů
zkopírujeme tex.web, změnový soubor tex.ch a program tangle.p. Editací ve
změnovém souboru speciﬁkujeme zvláštnosti svého sytému (například syntaxe zápisu souborů a adresářů). Těchto změn není příliš mnoho. Dále překladem souboru
tangle.p získáme spustitelný program tangle. Spustíme program tangle na soubor tex.web a změnový soubor. Výstupem bude soubor tex.p, který po kompilaci
dává spustitelný program TEX. Pokud si z veřejných archívů zkopírujeme test trip,
můžeme navíc ověřit, zda máme skutečný TEX.
Toto je obecný postup, ovšem prakticky je věc poněkud složitější, protože každý
systém má svá speciﬁka. Některé části zpracování jsou náročné na paměť a výkon
kompilátoru, takže mnohdy se musí zdrojový text dělit na menší části (moduly)
a teprve na konci kompilace spojit (slinkovat) dohromady. Jindy kvůli rychlosti a
způsobu přidělování paměti v dané konkrétní architektuře je třeba přepsat části
programu přímo do strojového kódu. Navíc dnes se často používá místo Pascalu
kompilátor jazyka C. V takovém případě je třeba konvertovat soubory určené pro
Pascal do jazyka C. Konvertory tohoto typu se běžně užívají při instalaci TEXu na
systémech UNIX. Nejznámější je zřejmě volně šířená distribuce TEXu web2c, která
umožní (jak sám název napovídá) převést zdrojové texty TEXu z formátu WEB do
formátu pro kompilátor jazyka C. Podrobněji se o této instalaci TEXu zmíníme ve
čtvrté kapitole, str. 49.
Aby byl TEX nezávislý na zařízení, musí být samozřejmě nezávislý na zařízení
jeho výstup. Výstup má příponu dvi (device independent) a obsahuje informaci
o umístění jednotlivých znaků na jednotlivých stránkách. Přitom neobsahuje žádné
údaje o tvaru znaků, jen odkazy na kódy znaků. Realizace tvaru znaků je totiž závislá na výstupním zařízení. Informace o polohách znaků je v souboru dvi uložena
s přesností vlnové délky světla. Vyšší přesnost nemůže mít ani v budoucnu žádné
výstupní zařízení, takže přesnost v dvi souboru je dostačující. Tento soubor čtou
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speciální programy (tzv. dvi ovladače výstupních zařízení), které jsou závislé na
konkrétním tiskovém zařízení a realizují na tomto zařízení kresby znaků způsobem
závislým na zařízení. Z dvi souboru vlastně čtou polohy těchto znaků na jednotlivých stránkách, přičemž tyto údaje zaokrouhlují do jednotek, akceptovatelných
daným výstupním zařízením.
Použití TEXu a různých tiskových programů na různých výstupních zařízeních
tedy vede k naprosto stejným výsledkům, pokud jde o rozložení písmen na stránce.
Rozdíl bude jen v kvalitě kresby písmen.
Formát souboru dvi je dokumentován. Zručný programátor je tedy schopen
napsat dvi ovladač k libovolnému výstupnímu zařízení, pokud má dokumentaci
k tomuto zařízení. Pokud nejsme zruční programátoři, nemusíme zoufat – ovladače
k nejběžnějším výstupním zařízením jsou většinou zdarma k dispozici v mezinárodní
univerzitní síti.
Představme si, že jsme připravili dokument v TEXu na našem stařičkém PC a
vytiskli jej na naší jehličkové tiskárně. Dejme tomu, že takový dokument v souboru
tex pošleme například elektronickou poštou našemu zahraničnímu partnerovi a ten
jej zpracuje TEXem třeba na superpočítači CRAY a výstup realizuje za použití
osvitové jednotky. Náš partner tím získá doslova a do písmene stejný dokument,
jaký vylezl z naší jehličkové tiskárny, rozdíl bude „pouzeÿ v kvalitě kresby písmen.
V tom spočívá nezávislost TEXu na zařízení. Samotný Knuth přiznává, že této
záležitosti věnoval velkou část svého úsilí. Například jeho program se nemůže opírat
o datový typ real, protože tento typ je v různých systémech implementován různě.
Proto používá vlastní implementaci racionálních čísel. V této implementaci jsou
zaokrouhlovací chyby rozměrových údajů pod hranicí vlnové délky světla, takže
fyzikálními prostředky vlastně nejsou změřitelné.

2.7. Zabudované algoritmy
Všechny algoritmy vestavěné do programu TEX musí být nezávislé na zařízení. Je
to vlastně souhrn (většinou velmi kvalitních) algoritmů pro přípravu sazby, přičemž
se vyšlo ze stovky let starých tradic typograﬁe a kultury písma. Uveďme stručně
některé algoritmy.
• Řádkový zlom. TEX načte do paměti obsah celého odstavce jako pomyslnou
jednu linku a tu se pak pokusí „nalámatÿ na jednotlivé řádky se stanovenou šířkou.
Přitom provede několik pokusů o různé řešení toho problému a při každém pokusu
vyhodnocuje jakousi cenovou funkci, která popisuje „nevhodnostÿ takového řešení.
Do této funkce se může promítnout např. opakované rozdělení slov ve dvou řádkcích
nad sebou, velký nepoměr ve „stlačeníÿ dvou řádků těsně za sebou (například jeden
řádek je hodně stlačen a druhý značně roztažen) a mnoho dalších jevů.
Váha těchto jevů se do cenové funkce promítne prostřednictvím obrovského
množství parametrů, které se dají rozmanitě nastavit makrojazykem TEXu. Tím
vlastně výtvarník deklaruje jistý kompromis mezi spoustou kvalitativních typograﬁckých požadavků, které by měl řádkový zlom splňovat.
TEX při opakovaných pokusech o různé řešení řádkového zlomu vlastně (matematicky řečeno) řeší problém nalezení minima cenové funkce. Výsledný řádkový
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zlom odstavce tedy odpovídá nejmenší hodnotě cenové funkce, takže splňuje vysoké
nároky na kvalitní sazbu, formulované prostřednictvím výše zmíněných parametrů.
Při vhodném nastavení parametrů nenajdeme v odstavci „díryÿ ani „shlukyÿ jednotlivých slov.
TEX navíc dovede řešit problém minima této cenové funkce s jistou okrajovou
podmínkou. Můžeme si například spočítat, do kolika řádků se výsledný odstavec
vešel, a potom vyslovit přání, aby TEX nalámal totéž, ale aby výsledek byl například
o jeden řádek delší. Pokud se tím nepřekročí jisté předem stanovené meze cenové
funkce, najde se minimum cenové funkce s naší dodatečnou podmínkou a skutečně
budeme mít odstavec o jeden řádek delší.
• Dělení slov. S lámáním řádků úzce souvisí algoritmus dělení slov. TEX dokáže
pracovat s maximálně 256 různými tabulkami dělení slov současně (tj. s nejvýše
256 jazyky současně). Tyto tabulky jsou v jeho paměti uloženy jako jakési „vzoryÿ.
Algoritmus vyhledávání míst pro dělení ve slovech podle těchto vzorů je velice
zajímavý a je popsán v TEXbooku [66]. Navrhl jej Frank M. Liang. Algoritmus je
součástí disertační práce [82], kterou Liang vypracoval pod vedením D. Knutha.
Síla tohoto algoritmu spočívá v tom, že rozsáhlý soubor informací je vměstnán do
malého prostoru. Existuje totiž program patgen, který načítá slovníky se stovkami
tisíců slov, kde jsou všech-na mís-ta dě-le-ní vy-zna-če-na tak-to. Program patgen
po několika opakovaných načteních vstupního slovníku vytvoří tabulku vhodnou pro
TEX, kde je informace komprimována do pár desítek kilobajtů. Například soubor
anglického dělení slov má 32 kB, přitom se jedná o textový formát souboru s jasně
deﬁnovanou strukturou. TEX jej po načtení ještě dále v paměti komprimuje.
Ke každému jazyku je možné deﬁnovat uživatelský slovník výjimek, který má
po načtení vyšší prioritu, než výchozí vzor dělení.
Za zmínku stojí možnost přepínat mezi jednotlivými jazyky i uvnitř odstavce.
Znamená to, že v odstavci může být více speciálních značek (přepínačů jazyků),
přitom TEX je při zpracování odstavce načítá společně s ostatním materiálem a při
rozhodování o řádkovém zlomu podle nich přepíná mezi tabulkami vzorů dělení.
TEX je také vybaven mechanismy, které umožňují dělit slova „netradičněÿ. Například německé slovo Zucker umí v případě rozdělení psát jako Zuk-ker.
• Stránkový zlom. Tento algoritmus už není na rozdíl od řádkového zlomu, kde
se pracuje s celým odstavcem naráz, založen na optimalizaci vzhledu celého dokumentu. Zde se optimalizuje vzhled pouze jediné stránky. Toto omezující opatření
neplyne jen z omezených možností pamětí většiny počítačů. Ukazuje se totiž, že algoritmus, který hledá globální minimum cenové funkce pro řádkový i stránkový zlom
současně, má exponenciální složitost. Výpočetní nároky tedy rostou tak prudce, že
i na superrychlých počítačích bychom se nedočkali výsledku v rozumném čase.
Výtvarník a typograf podobně jako při řádkovém zlomu navrhuje prostřednictvím množství parametrů kompromis mezi ideálním stránkovým zlomem a reálnými
možnostmi. Na některých místech může výslovně zakázat zlom strany, nebo naopak zlom strany vynutit či naznačit stupeň „nevhodnostiÿ zlomu v daném místě.
Například v místech začátku a konce odstavce je stránkový zlom většinou velmi
nevhodný. Tento jev se v sazečském slangu označuje jako tzv. sirotek (pro začátek odstavce) a vdova (pro konec odstavce). Pro oba jevy se též používá pojem
23

parchant.4 )
Se stránkovým zlomem souvisí tzv. „výstupní rutinaÿ, která je plně pod kontrolou makrojazyka TEXu. Výtvarník zde může navrhnout konečný vzhled strany bez
omezení. Například umístění čísla strany, záhlaví, více sloupců apod. Všimněme si,
že živá záhlaví ve slovnících a encyklopediích mají určitý řád. I na to jsou v TEXu
poměrně jednoduché prostředky.
TEX je rovněž vybaven aparátem tzv. „plovoucích objektůÿ. Tento aparát umožňuje sazbu poznámek pod čarou, automatické přesouvání velkých dílů (obrázků, tabulek) v případě potřeby ze strany na stranu apod. Principiálně je možno navrhnout
vzhled strany jako v novinách (plno malých sloupečků vyplňujících plochu podle
jistého pravidla). Makra pro takovou věc by ale byla velmi složitá. Typograf připravující noviny se totiž většinou rozhoduje o umístění a zalomení sloupečků podle
aktuálních rozměrů článků a vlastního citu. Přitom jeho rozhodování není většinou
zcela algoritmizovatelné. Pokud se nám jeho činnost podaří algoritmizovat, můžeme
noviny sázet TEXem.
• Matematická sazba. Jak už bylo řečeno, autor TEXu, profesor D. Knuth, udělal tento program proto, že se mu nelíbil výstup z procesu klasické sazby při přípravě
jeho knih The Art of Computer Programming. Nesmíme se proto divit, že matematické sazbě věnoval velikou péči. Propracovanost matematické sazby v programu
TEX zřejmě nemá obdoby v žádném jiném sázecím systému. Komerční programy
totiž nemají zapotřebí se matematické sazbě seriózně věnovat, protože po této funkci
v jejich programech není příliš vysoká poptávka. Ukázku možností TEXu v matematické sazbě najdeme v odstavci o makru AMS-TEX, str. 40.
• Sazba tabulek. TEX pracuje s datovým typem „boxÿ, kterým se vyjadřuje
seskupení tiskového materiálu. Boxem může být jediné písmeno, boxem je i řádka
textu a box je rovněž celá strana textu. Složené boxy se skládají (velmi zjednodušeně
řečeno) z boxů kladených vertikálně pod sebou nebo horizontálně vedle sebe a tyto
boxy znovu mohou být složeny z boxů atd.
Existují prostředky, kterými se mohou rozměry boxů dodatečně dopočítávat křížovým způsobem podle toho, jak jsou vedle sebe (pod sebou) umístěny. To je celé
kouzlo tvorby tabulek. Pomocí jisté masky se v makrojazyku deklaruje mechanismus vyplňování boxů. Pak se ve vstupním textu píší obsahy jednotlivých položek
tabulky. Položky jsou zde odděleny smluvenými separátory – značkami. Princip
masky a mechanismus sestavování boxů umožní naformátovat z těchto údajů tabulku v podstatě libovolného vzhledu.
Možnosti sazby tabulek jsou pěkně ilustrovány v článku Miroslava Donta
LAMS-TEXové tabulky [32]. Makra pro tyto tabulky jsou součástí balíku maker
LAMS-TEX, jehož autorem je M. Spivak (USA). O tomto makru si povíme v následující kapitole na str. 41. Úvod k tvorbě vlastních maker pro tabulky představuje
článek J. Veselého Tabulky v plainTEXu [128], ovšem pro složitější konstrukce je
třeba sáhnout po referenčním manuálu k programu TEX, kterým je kniha The
TEXbook [66] (viz odst. 2.9).
4

) Viz tento případ.
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2.8. Fonty
TEX může pracovat s jakýmikoli fonty. Navíc metoda virtuálních fontů, navržená D. Knuthem, umožňuje v jednom dokumentu používat fonty zcela rozdílných
datových implementací a kódování. Například jedny fonty budou rastrovány v osvitové jednotce pomocí PostScriptu, jiné mají podobu bitových map připravených už
předem apod. Na datové implementaci fontu nezáleží. O fontech bude podrobněji
zmínka v kapitole šesté, str. 81.
Protože TEX není vázán na konkrétní datovou implementaci fontů, nesmí nás
překvapit, že se jím sází ve všech možných pro nás i exotických jazycích. Za všechny
uveďme japonštinu, arabštinu a hebrejštinu.
V souvislosti s TEXem se často používají fonty popsané ve speciálním jazyce
a digitalizované speciálním programem METAFONT. Program METAFONT vytvořil
rovněž Donald Knuth. I tento program je důsledně udělán tak, aby byl nezávislý
na systému. Podobně, jako k TEXu existuje test trip, je k METAFONTu vytvořen
test trap.
METAFONTem připravil profesor Knuth ve spolupráci s odborníky na písmo a
typograﬁi rodinu písem nazvanou Computer Modern. Vyšel přitom z díla starých
mistrů období klasicismu, především z písma Modern Monotype 8a, jehož rytecké
předlohy se dochovaly v soukromých sbírkách v Anglii. Všechny řezy tohoto písma
jsou popsány v jazyce programu METAFONT v textových souborech a jsou připraveny k digitalizaci pro jakékoli výstupní zařízení.
Rodina písem Computer Modern je podporována mezinárodně používanými formáty (makry) TEXu (LATEX, AMS-TEX, plain). Toto písmo bývá samozřejmou
součástí každé instalace TEXu. Fonty z rodiny Computer Modern jsou použity i při
sazbě této knížky. Je to písmo, jehož krása vynikne zvláště při vysokých rozlišeních.
Knuth toto písmo navrhl pro sazbu svých knih, přičemž už v té době předpokládal
výstup na fotosázecím zařízení s velmi vysokým rozlišením.

2.9. Úplná dokumentace
Shrňme nyní názvy jednotlivých dílů Knuthovy práce Computers & Typesetting.
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]

Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

A: The TEXbook,
B: TEX: The Program,
C: The METAFONTbook,
D: METAFONT: The Program,
E: Computer Modern Typefaces.

Díl A je referenčním manuálem programu TEX. Této knize se říká „bible
TEXistůÿ. Jsou v ní podrobně popsány všechny algoritmy TEXu včetně deﬁnice
jazyka maker. Pro první kontakt s TEXem je to ovšem kniha velmi komplikovaná.
Brzy se proto objevilo mnoho knížek, které přibližují program TEX z různých
pohledů (pro začátečníky, pro nedočkavé, pro pokročilé, pro tvůrce stylů, pro
praxi. . . ).
Autor navrhl zajímavou strukturu knihy TEXbook. Rozčlenil knihu do kapitol
podle tematických okruhů a vestavěných algoritmů. Tedy podle logické struktury
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vlastností programu a nikoli podle stupně obtížnosti textu. To má výhodu při dodatečném vyhledávání informací v knize. Ovšem, aby čtenář mohl v každé kapitole
pochopit vše do posledního detailu, musí nejprve získat informace z kapitol, které
jsou mnohdy řazené později. Proto autor navrhuje „tříprůchodovéÿ čtení. V prvním
průchodu čtenář čte jen text vysázený větším stupněm písma. Po tomto průchodu
by měl být schopen psát jednoduché dokumenty ve formátu plain. Texty pro podrobnější seznámení s programem jsou v knize sázeny drobnějším písmem a jsou
označeny tzv. „nebezpečnými zatáčkamiÿ a to jednou či dvěma podle stupně obtížnosti. Tyto texty jsou určeny pro tzv. „kouzelníkyÿ, kteří zamýšlejí s TEXem
skutečně seriózně pracovat. V dodatcích je pak podrobně zdokumentován formát
plain, takže kouzelníci zde mají výchozí příklad pro tvorbu svých vlastních formátů.
Díl C – The METAFONTbook – je referenčním manuálem programu METAFONT
pro návrh a digitalizaci písem. Je psán podobným způsobem jako The TEXbook.
Díly B a D jsou podrobně zdokumentované zdrojové texty těchto programů a díl
E důkladně dokumentuje zdrojové texty písmové rodiny Computer Modern, tj. popisuje textové vstupy pro program METAFONT. Celkově se jedná o pravděpodobně
nejrozsáhlejší dokumentaci k programům v historii počítačových věd napsanou jediným člověkem. Knihy mají dohromady přes dva tisíce stran. Jedna kniha stojí
zhruba $40 a ty nejpotřebnější – díl A a C – lze pořídit i levněji v kroužkové vazbě.
Za zmínku stojí způsob, jak byla dokumentace pořízena. Díly A, C a E byly
samozřejmě napsány v TEXu „ručněÿ. Zdrojové texty programů v knižní podobě
(díly B a D) jsou ovšem získány separací ze souborů tex.web a mf.web. Už jsme
si řekli, že existuje program tangle, který z těchto souborů vyrobí zdrojové texty
pro určitý překladač – ﬁltruje z nich vlastně tu část, kde jsou popsány algoritmy.
Existuje ještě další Knuthův program weave, který ze stejného souboru tex.web
vyrobí soubor tex.tex. Zpracováním souboru tex.tex TEXem vznikne díl B Knuthovy monograﬁe. Podobně ze souboru mf.web vyrobíme díl D. Program weave
vlastně pracuje s celým dokumentem typu web a algoritmy „vysázíÿ společně s rozsáhlými dokumentačními poznámkami, které ve zdrojovém web souboru obvykle
bývají. Navíc vytvoří důkladný seznam všech použitých pojmů, křížové reference
na tyto pojmy apod. Čtení takto zdokumentovaného zdrojového textu programu se
vůbec nepodobá luštění typu „co tím básník chtěl říciÿ, jak to známe u mnohých
jiných (často i svých vlastních) programů.
Typograﬁcká úprava knih je na velmi vysoké úrovni. Knuth sám přiznává, že při
návrhu na vzhledu knih spolupracoval s předními odborníky na typograﬁi, kterých
měl v době projektu kolem sebe dost. Knihy lze z tohoto hlediska srovnat spíš
s kvalitně sázenými výpravnými publikacemi o písmu než s ošuntělými manuály
jiných (většinou draze koupených) programů.
Máme-li před sebou TEX, nejedná se tedy o žádnou „černou skříňkuÿ, která
nějak pracuje a veřejně není známo jak. Vše, co TEX udělá, je možno kontrolovat
v dokumentaci. Na druhé straně komerční sázecí programy jsou vesměs typu „černá
skříňkaÿ, takže jejich chování není nijak kontrolovatelné. Mnohdy se nedá zjistit,
zda se jedná o chybu programu nebo jeho vlastnost. Dokumentace k takovým programům se většinou zaměřuje jen na správné držení myši a neodpoví na otázky, jak
program vlastně pracuje a jaké datové struktury používá.
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2.10. Stabilita a volnost šíření
V záhlaví k této kapitole je citát autora TEXu z článku, který představuje jistý
mezník ve vývoji TEXu. Autor v něm píše, že nebude dále na TEXu, METAFONTu a
Computer Modern fontech pracovat a současný stav pokládá za deﬁnitivní. Doslova
píše, že „. . . tyto systémy by měly dávat tytéž výsledky i za sto letÿ. Dále píše, že vítá
veškerý výzkum, který povede k lepším typograﬁckým systémům, než je jeho, ovšem
tyto produkty se nikdy nesmí jmenovat TEX, METAFONT a Computer Modern.
Takto se mohou jmenovat jen programy, které jsou stoprocentně kompatibilní s tím,
co je popsáno v práci Computers & Typesetting.
Autor na úvodních stránkách dílů B, D a E uvádí, že „. . .čtenáři mohou bez omezení zařadit algoritmy popsané v těchto knihách do svých vlastních programů. . .ÿ.
Jediné, co je zakázáno, je nazvat takové „odvozenéÿ produkty jmény TEX, METAFONT a Computer Modern.
Svým článkem dal Donald Knuth k dispozici pevnou a neměnnou normu pro
zpracování sazby. Mezi příznivci TEXu od této chvíle panuje jisté napětí. Na jedné
straně je zřejmé, že „pevný bodÿ je velkým přínosem. Například sazbu napsanou
v TEXu lze archivovat a po libovolně dlouhé době znova zpracovat TEXem. Máme
jistotu, že v budoucnu bude TEX vypadat zcela stejně jako dnes.
Na druhé straně je patrné, že vývoj nelze zastavit. Pokud se někdo pokusí vytvořit něco lepšího než TEX, má možnost se do toho pustit. Může přitom použít
libovolných algoritmů, které použil ve svých programech Knuth, pouze musí vymyslet jiné názvy. Bude takový systém v dohledné době existovat? Za dvacet let
existence TEXu a METAFONTu se zatím nikomu nepodařilo jednoznačně lepší systém vyvinout. V současné době pracuje na vývoji potomka TEXu s pracovním názvem NTS (New Typesetting System) skupina pod vedením Phila Taylora (Velká
Británie) [124]. Dále existuje nezávislý projekt s názvem Ω. O těchto zárodcích
„následníka TEXuÿ podrobněji píšeme v odstavci 3.8.
V Knuthově článku The Future of TEX and METAFONT je ještě jedna zajímavá
poznámka k číslování verzí. V době zveřejnění článku měl TEX verzi 3.1 a METAFONT verzi 2.1. Autor píše, že chyby jednou ročně opraví. Opravená verze TEXu
bude mít číslo 3.14, pak 3.141, pak 3.1415 atd., tj. bude konvergovat k ideálu
z pozemského hlediska nesplnitelnému, kterým je počítačový program absolutně
bez chyby. Tento ideál je zde reprezentován číslem π. Podobně verze METAFONTu
konvergují k číslu e.
Autor si přeje, aby po jeho smrti byla do stávající verze TEXu a METAFONTu
přidána absolutně poslední úprava, týkající se textu, kterým se programy po spuštění ohlásí na terminálu. TEX se bude hlásit:
This is TeX, Version $\pi$
a METAFONT oznámí na terminálu:
This is METAFONT, Version $e$.
Od této chvíle nebude nikdo povolán k tomu, aby programy udržoval a zveleboval.
Uživatelé TEXu říkají zmíněnému článku TEXtament.
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Programy TEX a METAFONT jsou určitě už dnes softwarovými produkty
s nejmenším počtem chyb (srovnáváme-li jiné programy stejné složitosti). Je to
dáno tím, že prošly dvacetiletým vývojem a testováním a jejich hodnota přitom za
dvacet let své existence nevymizela. Byly totiž navrženy jako programy nezávislé
na zařízení. Výpočetní zařízení mohou dále podléhat prudkému rozvoji, programy
TEX a METAFONT ale zůstanou stále beze změny. Zatímco v počátcích éry TEXu
se uživatel dočkal vysázení jedné stránky za dvacet vteřin, nyní se na špičkových
strojích dočká stovek stránek za vteřinu. To je celý rozdíl.

2.11. Obrázky a barva
Datová reprezentace graﬁky a barev je a bude závislá na zařízení. Zvláště v posledních letech jsme svědky prudkého rozvoje počítačové graﬁky.
Protože TEX je nezávislý na zařízení, nehledejme v něm žádný algoritmus, který
by s konkrétním typem graﬁky přímo pracoval. Na druhé straně se TEX nebrání
celkem elegantním a jednoduchým způsobem zařadit do sázeného textu cokoli, co
reprezentuje nějakou další aktivitu konkrétního tiskového zařízení. V TEXu můžeme
tedy principiálně využít všech vlastností našeho výstupního zařízení. Například
máme-li v osvitové jednotce instalovaný PostScriptový RIP, který provádí barevné
separace, nic nám nebrání „dělat v TEXu barvuÿ. Samozřejmě pro počítačovou
úpravu rastrových obrázků do podoby připravené pro sazbu a osvit je potřeba
použít jiný vhodný program.
Podrobněji se zařazováním různých typů obrázků do TEXu budeme zabývat
v kapitole desáté, str. 163.

2.12. Uživatelské rozhraní
Kdo začne poprvé pracovat s TEXem, může být překvapen, že instalace TEXu
nemusí být vybavena rozumným uživatelským rozhraním. Je zřejmé, že uživatelské
rozhraní ve smyslu přítulného graﬁckého prostředí je záležitost velmi závislá na
systému a jeho graﬁckých nadstavbách. V poslední době v této oblasti proběhl
mohutný krok kupředu a nedá se předpokládat, že by měl tento trend stagnovat.
TEX ovšem jako program nezávislý na zařízení nemůže a ani nechce takový vývoj
sledovat. Na jeho vstupní části je textový soubor a tím to pro něj končí. Záleží ovšem
na tom, s jakým komfortem lze tento vstupní soubor připravit. To už je záležitost
softwarového a hardwarového vybavení příslušného počítače a možností operačního
systému.
Komerční trh v poslední době využil mohutného rozvoje počítačové graﬁky a
zaměřil se na výrobu programů, které v jednom balíku řeší jednak sazbu (většinou
nepříliš kvalitně a s omezenými možnostmi), jednak práci s obrázky, a konečně samozřejmostí musí být přímá kontrola výsledku na obrazovce. Této přímé kontrole
se říká WYSIWYG – What You See Is What You Get.5 ) Mezi znalci TEXu se tato
zkratka často interpretuje jako WYSIAYG – What You See Is All You’ve Got.6 )
5
6

) Co vidíš, to dostaneš.
) Co vidíš, to je vše, co z toho programu můžeš vymáčknout.
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Jde o to, že pomocí uživatelských nástrojů nabízených v interaktivním graﬁckém
režimu nelze vytvořit tak rozsáhlou variabilitu možností jako při použití jistého
pevně deﬁnovaného a dobře koncipovaného jazyka. Systémy typu „co vidíš, to dostanešÿ jsou navíc většinou lživé, a to z principiálních důvodů. Realizace graﬁky na
obrazovce totiž čerpá z jiných datových zdrojů než při ﬁnálním tisku. Z tohoto úhlu
pohledu se jeví mnohem přirozenější veřejně přiznat, že to, co vidíš, zdaleka není
tím, co dostaneš, protože to půjde teprve k důkladnému typograﬁckému zpracování
programem TEX. Navíc se na to mohou před tímto zpracováním podívat skuteční
odborníci a některé věci opravit. Takový postup vlastně přímo vybízí k profesionální
dělbě práce, která je na poli elektronické sazby nutně potřeba.
Zastavme se nyní u možností, jak pořídit vstupní soubor pro TEX. Pro uživatele
nejméně přijatelný způsob je připravovat tento soubor v ASCII editoru, pak editor
ukončit, spustit TEX, podívat se na chyby, případně na výsledek, prohlížečem na
obrazovce a pak se vrátit do editoru a tento kolotoč neustále opakovat. Bohužel
tento „programátorskýÿ způsob přípravy textu převládá zvláště v implementacích
TEXu pro starší operační systémy (například DOS). To je silný argument proti
použití TEXu. Ozývá se zvláště v řadách uživatelů, kteří nemají o typograﬁi a
o vlastnostech TEXu příliš velkou představu.
Pokud autor dokumentu aspoň jednou použil textový procesor, který mu přímo
umožňoval vyjádřit svůj názor graﬁcky, těžko si zpětně přivykne na ASCII editor,
třebaže mu řekneme, jaké má použít značky. Uživatel chce vidět, jak to graﬁcky
dopadne, pokud možno hned teď.
V takovém případě můžeme použít konvertory z populárních textových procesorů do TEXu. Vývoji vhodných a dostatečně účinných konvertorů by se měla
věnovat velká péče. V dnešní době se totiž textové procesory předhánějí v možnostech, které mohou nabídnout. Stále více autorů dokumentů je bude používat a
spokojí se pro vlastní potřebu s výstupy, které jim tyto programy nabízejí. Ovšem
při dodatečném zpracování takových dokumentů systémem profesionální sazby (například TEXem) pak musíme použít konvertor z formátu procesoru do TEXu. Tyto
konvertory ovšem narážejí na spoustu principiálních problémů. Textové procesory
často nemají pevně stanovený formát, tj. od verze k verzi se jejich formát (zvláště
pro neanglické jazyky) neustále mění. Není proto možné vytvořit jednou provždy
univerzální konvertor z daného textového procesoru. Také formát pro uchování tabulek nebo matematických vzorců bývá v těchto procesorech nestrukturovaný a tedy
těžko převoditelný.
Otázkou prestiže ﬁrem vyrábějících textové procesory by měla být možnost výstupu z jejich formátu do TEXu jako do pevně deﬁnovaného jazyka pro elektronickou sazbu. Bohužel tyto procesory se většinou snaží o samostatnou (i když spornou) dokonalost. Požadavek na výstup z procesoru do TEXu implementovaný přímo
v procesoru tedy zůstane jen naším zbožným přáním.
Jiným řešením je tvorba specializovaných graﬁckých uživatelských rozhraní,
která nabízejí uživateli okamžitou zpětnou kontrolu, jak zhruba bude jeho dokument vypadat, přičemž některé věci jsou na obrazovce vyjádřeny jen přibližně nebo
vůbec ne (řádkové a stránkové zlomy, reference apod.). Příkaz „saveÿ pak uloží
vytvořený dokument do souboru tex, který je dále zpracovatelný. Tuto myšlenku
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rozvinul program LyX, který je volně k dostání na UNIXových systémech. Myšlenka
zmíněné dělby práce mezi autorem a sazečem je naznačena na obrázku.
Obrázek ukazuje spolupráci mezi autorem textu a sazečem-specialistou. Vidíme,
že autor pracuje se svým oblíbeným graﬁckým prostředím, které by mělo umět
realizovat výstup do souboru tex pro další zpracování TEXem. Autor textu se tedy
soustředí na obsah textu a nezabývá se TEXem a podrobnostmi sazby.
Máme-li k dispozici systémy umožňující paralelní zpracování procesů, případně
lokální počítačové sítě, můžeme pak opravovat soubory tex za současné kontroly
vzhledu dokumentu prohlížečem dvi. Můžeme například spustit v jedné aplikaci
editor, v němž připravujeme nebo opravujeme soubor tex, v druhé aplikaci prohlížeč
výsledného dvi souboru a na pozadí točit neustále dokola proces, který spouští
TEX vždy v okamžiku uložení vstupního souboru na disk. Pak se vlastně velmi
rychle promítnou změny provedené v editoru do prohlížeče, přičemž obojí vidíme na
obrazovce současně. Prohlížeč navíc (až na speciálně zařazené obrázky) skutečně je
typu „co vidíš, to dostanešÿ, protože stejný dvi soubor čte jednak prohlížeč, jednak
tiskový program.
Na počítačích zapojených v lokální síti se sdílenými disky se dá také pracovat
s více počítači najednou. Na jednom z nich (většinou nejvýkonnějším) běží dokola
TEX, na jiném (většinou s nejkvalitnější graﬁkou) běží permanentně prohlížeč aktuálního dvi a konečně na libovolném dalším (i nižší kvality) editujeme vstupy pro
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TEX. Tato metoda byla použita při závěrečném zpracování sazby této knížky. Přitom jednotlivé počítače v síti pracovaly pod rozličnými operačními systémy. Díky
nezávislosti TEXu na systému nebyla tato věc vůbec překážkou.7)

Náměty k dalšímu čtení
Obecnější informace o TEXu najdeme například v článku Petra Nováka a Oldřicha Ulrycha TEX . Článek vyšel v Softwarových novinách [90].
Zajímá-li nás počáteční vývoj TEXu, můžeme nahlédnout do Knuthových poznámek o tom, jak postupně objevoval chyby a zdokonaloval program The errors
of TEX [72]. Předělem ve vývoji TEXu byl přechod na tzv. 8 bitový TEX, což dokumentuje článek The new version of TEX and METAFONT [73].
Chceme-li se dozvědět více o problematice algoritmů pro elektronickou sazbu,
můžeme si přečíst technickou zprávu autora TEXu Breaking Paragraphs into Lines [105], nebo disertaci pana Lianga k algoritmu dělení slov [82].
Ke klíčovým článkům deﬁnujícím další formu existence TEXu patří Knuthův
The future of TEX and METAFONT [74]. Jako reakce na tento článek vyšla úvaha
Nelson Beebe Coments on the future of TEX and METAFONT [13]. Mezi další články
s touto tematikou patří Taylorův The future of TEX [124].
V této kapitole jsme uvedli ukázku sazby šachových diagramů. Podrobnější informace je možné najít v článku W. Appelta v TUGBoatu [9] nebo K. Horáka ve
Zpravodaji CSTUGu [55].

7
) Tím jsme nechtěli říci, že sazba v rozsahu knihy nejde zpracovat se stejným výsledkem na
jediném (a třeba i chudém) počítači. Například sazbu této knížky byl autor občas nucen zpracovat
i v domácím prostředí na „kalkulátoruÿ AT 286 (1 MB RAM, 16 MHz). Na formátování 270 stránek
bylo pak potřeba počkat 10 minut. Na výkonných UNIXových stanicích tatáž úloha trvala pár
vteřin. Kdybychom použili dnes už asi zapomenutý přístroj XT, počkáme si hodinu.
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A “virgin” TEX system that has no macros is like newborn baby
that has an immense amount to learn about the real world; but it is
capable of learning fast.
Donald Ervin Knuth: The TEXbook.

3

Různé TEXy
Vraťme se nyní k našemu příteli a zkusme ho požádat o to, zda bychom si od
něj nemohli „nakopírovatÿ TEX. Ačkoli jsme přesvědčeni, že zde nebudou žádné
problémy, náš přítel nás vyvede z omylu. Postaví nás před hromadu pojmů a nutí
nás, novopečené adepty na titul „uživatel TEXuÿ, abychom se v nich orientovali
a dokázali si vybrat, co potřebujeme. Je nutno se rozhodnout, zda budeme používat plainTEX, nebo se raději poohlédneme po LATEXu nebo AMS-TEXu, či rovnou
nezkusíme jejich kombinace, jako je např. LAMSTEX nebo AMS-LATEX. Pokud se
budete bavit s člověkem, který do toho vidí, začne nás přesvědčovat, že bez NFSS
se neobejdeme, že je potřeba přejít na LATEX 2ε a že se připravuje tolik očekávaný
LATEX3. Také nás začne přesvědčovat o užitečnosti pdfTEXu a zmíní, že v e-TEXu
se dá použít i rozšířená sada primitivů. Upozorní nás na to, že pdfTEX ani e-TEX
nenajdeme v emTEXu, ale v poslední verzi MikTEXu už jsou. Pokud pracujeme
s UNIXem, pak je možné použít přímo web2c TEX nebo teTEX, NTEX, . . . To nás
trochu rozladí, protože v předchozí kapitole jsme se dočetli, že TEX je jediný a stabilní. Tak jak to tedy je? Pokusíme se na tuto otázku dát v této kapitole podrobnou
odpověď.
Začínající uživatel se většinou nemá šanci v džungli těchto pojmů samostatně
rozhodnout a většinou jeho rozhodnutí vyplyne z toho, co používají jeho přátelé,
kteří mu systém nabízejí nebo doporučují. Proto se setkáváme často s případy, že
existují uživatelé TEXu, kteří nejsou schopni odpovědět na otázku, jaký je rozdíl a
jaká je souvislost mezi TEXem, LATEXem a kupříkladu emTEXem.
Připomeňme, že TEX je vybaven jistým programovacím jazykem, tzv. jazykem
maker. Tato makra po načtení TEXem mohou velmi podstatně ovlivnit jeho další
činnost. Před načtením prvního makra je TEX vybaven vestavěnými příkazy, kterých
je zhruba 300. Říkáme jim primitivní příkazy, krátce TEX-primitivy – viz dodatek A.
Těmito primitivy je sice možné přímo řídit činnost TEXu, ale většinou tyto příkazy
nepoužíváme. Vyjadřovat se jen prostřednictvím primitivních příkazů bez použití
maker by bylo velmi těžkopádné. Proto je potřeba „naučitÿ TEX nejprve mnoho
dalších, uživatelsky snadněji použitelných, příkazů. Toto se dělá pomocí makrojazyka TEXu. V této souvislosti si povšimněme citátu, který je uveden v záhlaví této
kapitoly.
Aby se nemuselo vždy vypisovat množství (pro uživatele většinou dosti nepochopitelných) maker na začátek každého dokumentu, byly vytvořeny ucelené textové
soubory maker, tzv. formáty. Ty se po startu TEXu přečtou jako první. TEX se
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z nich „naučíÿ používat konkrétní fonty a vykonávat plno dalších uživatelsky jednoduchých příkazů, například příkaz na vytváření poznámek pod čarou, nebo na
sestavovaní rejstříků. Uživatel nemusí vědět, jak jsou příkazy deﬁnovány, ale stačí,
aby věděl, jak je má používat.

3.1. Formát plain
Prvním „programátoremÿ formátu pro TEX byl sám autor Donald Knuth. Formát nazval plain (někdy říkáme plainTEX) a s podrobnými komentáři jej publikoval
ve své knize The TEXbook [66].
Existuje též knížka v českém jazyce TEXbook naruby [99], která může nahradit
poněkud méně dostupný americký TEXbook. Nejedná se o překlad, ale autor se
pokusil vlastními slovy podrobně a systematicky popsat všechny vlastnosti TEXu a
plainu. Postupuje od podrobných popisů vnitřních algoritmů TEXu přes vysvětlení
primitivů po výklad kódu maker plainu, ze kterého pak vyplyne i způsob použití
těchto maker.
Plain je základním formátem a většina ostatních mezinárodně užívaných formátů pro psaní technických publikací je z tohoto formátu více či méně odvozena.
Plain deﬁnuje přístup ke Computer Modern fontům. Dále vymezuje základní postupy, používané i v jiných formátech (například způsob přidělování vnitřních registrů TEXu). S tímto formátem lze napsat jednoduchý text, který nevyžaduje příliš
mnoho složitých typograﬁckých operací. Nečekejme, že bychom tam našli příkaz pro
automatické generování obsahu. Není tam ani automatické číslování rovnic, kapitol
a podobně. Lidé, kteří píší v plainTEXu se dělí na dvě skupiny. První z nich nepotřebují psát složité dokumenty a druzí jsou ti, kteří podrobně přečetli přímo nebo
naruby TEXbook a formát plain považují za výchozí pro své další tvůrčí úsilí. Tito
lidé si už dokážou například příkaz na automatické generování obsahu sami deﬁnovat tak, že příkaz bude dělat přesně to, co oni potřebují. Přitom použití vyššího
formátu je pro ně matoucí, protože tyto formáty jsou z jejich pohledu těžko zevnitř
rozluštitelné a není vždy snadné zjistit, co vlastně TEX po přečtení těchto složitých
formátů dělá. Také se nespokojí s uživatelskou dokumentací k těmto formátům.
Plain rozšiřuje počet příkazů, které může uživatel v TEXu použít, asi na devět
stovek. Použití plainu je ilustrováno ukázkou o telefonních ústřednících z první
kapitoly (str. 15). Na této jednoduché ukázce si pro zajímavost ukážeme, které
příkazy jsou deﬁnovány ve formátu a které jsou primitivní. Nahlédneme tak do
zákulisí tvorby formátů. Při výkladu jednotlivých příkazů nebudeme vždy zcela
přesní, protože bychom se zamotali do podrobností a mohlo by to snížit čitelnost
tohoto textu.
Primitivní příkazy přímo použité v naší ukázce jsou dva: \input pro načtení
souboru a \vskip pro vložení vertikální mezery. Příkaz \rightline je v plainu
deﬁnován takto:
\def\rightline #1{\line{\hss #1}}
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což znamená, že se zde deﬁnuje příkaz \rightline s jedním formálním parametrem #1. Příkaz \rightline bude pracovat jako \line{\hss #1}, přičemž se parametr #1 v okamžiku použití příkazu nahradí obsahem složené závorky napsaný za
příkazem.
Podívejme se třeba na použití příkazu \rightline{V Praze dne \today}. To
je podle deﬁnice „rozvinutoÿ (expandováno) do tvaru:
\line{\hss V~Praze dne \today}
Příkaz \line je v plainu deﬁnován pomocí deﬁnice
\def\line{\hbox to \hsize}
takže náš příkaz \rightline se ještě dále expanduje až do tvaru:
\hbox to \hsize{\hss V~Praze dne \today}
a to už jsou pouze TEX-primitivy (až na příkaz \today, o němž jsme si řekli, že je
deﬁnován ve stylovém souboru czech.sty a expanduje se v závislosti na aktuálním
čase například na text 1. dubna 1995). Příkaz \hbox to \hsize praví, že se
vytvoří box s textem uvedeným v závorce a že šířka tohoto boxu bude rovna parametru \hsize, který představuje šířku tiskového zrcadla. Formát plain deﬁnuje
hodnotu tohoto parametru takto:
\hsize=6.5in
tedy 6,5 palce, což je zhruba 16,5 cm. Uživatel může samozřejmě tuto hodnotu
změnit. Příkaz \hss znamená vložení „natahovacíÿ mezery. Přesněji, text v boxu
se vypíše bez deformací a do místa příkazu \hss se vloží taková mezera, aby celková
šířka boxu odpovídala hodnotě parametru \hsize. Tím se text dostane na pravou
zarážku.
Podívejme se ještě na příkaz \bye, který je v naší ukázce úplně na konci. Tento
příkaz je deﬁnován v plainu jako skupina příkazů:
\def\bye{\par\vfill\supereject\end}
které po řadě znamenají: ukonči odstavec, vlož vertikální natahovací mezeru až
do spodního okraje stránky (prázdné místo do konce stránky), vyvolej rutinu na
zalomení stránky a ukonči činnost. Všechny tyto příkazy až na \supereject jsou už
TEX-primitivní. Deﬁnici příkazu \supereject zde nebudeme uvádět, ale odkážeme
čtenáře na TEXbook (případně naruby) nebo na soubor plain.tex, kde jsou makra
plainu napsána.
Příkazy \bf a \it deﬁnují přístup k určitým fontům. Této problematice se budeme věnovat v šesté kapitole.
Z tohoto velmi jednoduchého příkladu je zřejmé, že pro uživatele je mnohdy lepší
nevědět, jak jsou jednotlivé příkazy, které používá, deﬁnovány. Na druhé straně
zájemce o programování v TEXu asi nebyl touto jednoduchou ukázkou uspokojen.
Proto se k některým dalším ukázkám makrojazyka TEXu vrátíme v kapitole sedmé.
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3.2. Formát csplain
Tento formát je velmi jednoduchým rozšířením formátu plain. Všechny příkazy
plainu lze beze změny v csplainu použít. V čem se tedy plain a csplain liší?
Originální plain předpokládá, že vstupní soubory budou obsahovat jen znaky
používané v anglickém jazyce a má zavedeny vzory dělení jen pro americkou angličtinu. Případné akcenty se budou zapisovat pomocí speciálních sekvencí, jak je
uvedeno na straně 66.
Formát csplain umožňuje přímý vstup akcentovaných znaků, implicitně pracuje
s tzv. CS-fonty, které obsahují navíc všechny znaky české a slovenské abecedy, a
obsahuje vzory dělení slov nejen pro anglický, ale i pro český a slovenský jazyk.
Také deﬁnuje několik rozšiřujících příkazů, které jsou popsány v kapitole páté.
Oba formáty, plain a csplain, mají jednu důležitou věc společnou. Jejich vývoj
dále nepokračuje. Pokud tedy napíšete nějaká svá vlastní makra opírající se o plain
nebo csplain, nemusíte se obávat, že v budoucnu vám tato makra nebudou fungovat.
Dokumenty opírající se jen o plain nebo csplain lze archivovat a po mnoha letech
zpracovat se zcela stejným výsledkem.
Protože Ferdinand Mravenec napsal svůj dopis telefonním ústředníkům v českém jazyce, použil místo plainu csplain. Veškeré značky, které byly v tomto dopise
použity, jsou buď TEX-primitivy nebo jsou deﬁnovány v originálním formátu plain.
Proto jsme jejich rozbor zařadili do předchozího odstavce.

3.3. LATEX
LATEX je formát TEXu, vytvořený panem Leslie Lamportem. Uživatelským manuálem k tomuto formátu je kniha:
[81] Leslie Lamport: LATEX—A Document Preparation System.
Pro novopečeného uživatele je však i tato kniha dosti velkým soustem a rád by se
poohlédl nejdříve po nějakém stručném přehledu toho, co LATEX umí. Například
součástí volné distribuce TEXu je soubor lshort.tgz. Po rozbalení a zpracování
LATEXem obdržíme asi stostránkový manuál k LATEXu s názvem:
[103] Ne příliš stručný úvod do systému LATEX 2ε .
Tento manuál přeložil do češtiny Michal Kočer. Anglický originál napsal T. Oetiker,
přičemž se inspiroval původně německým textem [102] autorů H. Partla, E. Schlegla
a I. Hyna. Po přečtení tohoto manuálu můžeme přistoupit velmi rychle k vytvoření prvního dokumentu v LATEXu. Je to asi nejsnadnější cesta, jak začít pracovat
s TEXem, a přitom využít velmi užitečných maker, která napsal Leslie Lamport.
Další možností je knížka pana Rybičky:
[109] Jiří Rybička: LATEX pro začátečníky.
Pro solidnější práci s LATEXem ale asi nezbude nic jiného, než si přečíst Lamportův manuál.
Je třeba upozornit na skutečnost, že formát LATEX momentálně prodělává dosti
zásadní změny. Původní LATEX ve verzi 2.09 je nyní označován jako „starýÿ LATEX.
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Tato verze už není od roku 1994 autorem ani tzv. LATEX-týmem podporována a
udržována. Místo ní se dnes prosazuje verze LATEXu nazývaná LATEX 2ε . Uvedený
Lamportův manuál [81] je druhé vydání manuálu k LATEXu, ve kterém jsou už změny
týkající se nového LATEXu 2ε obsaženy. Kromě toho existuje starší vydání stejné
knihy [80], která se týká verze 2.09. Vesměs všechny publikace k LATEXu staršího
data než rok 1994 se týkají verze 2.09. Podrobněji se k vývoji LATEXu vrátíme na
straně 42.
Nyní si povíme, jaké výhody může přinést používání LATEXu. LATEX umí automatické číslování všech možných objektů, které se v technických dokumentech
vyskytují. Jedná se o číslování rovnic, tabulek, obrázků, kapitol, odstavců apod.
Dokáže automaticky sestavit obsah pouze napsáním příkazu \tableofcontents.
Velikost nadpisů kapitol, odstavců apod. je v takovém poměru, aby to bylo typograﬁcky v pořádku. Umí sestavovat rejstříky, psát text ve dvou sloupcích, sestavovat
plovoucí záhlaví podle názvu kapitol a odstavců. Dále je vybaven příkazy pro tvorbu
jednoduchých obrázků (skládajících se z úseček a malých oblouků, viz str. 165).
Vstupní text psaný ve formátu LATEX je poznat na dálku svými příkazy \begin a
\end, které vymezují podobně jako v Pascalu jistá prostředí. Uvnitř těchto prostředí
mohou být další prostředí. Když jsme se seznámili s plainem, může se nám zdát
text v LATEXu příliš „ukecanýÿ. Autor formátu totiž nutí uživatele, aby důsledně
dodržovali koncepci vnořených prostředí, která jsou opatřena příkazy \begin a
\end. Náš příklad s telefonními ústředníky vypadá v LATEXu takto:1 )
\documentclass{article}
\usepackage{czech}
\pagestyle{empty}

@YWITEGOEKI?G^IGLA_FEFIPa
@YWITEGOEKI?YXJ A_MRTYXIRGa
@YWITEGOEKI?8 A_JSRXIRGa

\begin{document}
\begin{flushright}
V Praze dne \today
\end{flushright}
{\bf Vážení telefonní ústředníci!}
\vspace{0.9cm}
V důsledku vaší \uv{úpravy cen} jsem ...
... anebo nemít telefon.
\vspace{0.6cm}
Příjemnou zábavu při čtení podobně laděných dopisů přeje
\begin{flushright}
\it Ferdinand Mravenec
\end{flushright}
\end{document}
) Ukázka je v souladu s verzí 2ε . Použití verze LATEXu 2.09 bychom poznali podle příkazu
\documentstyle místo \documentclass, přičemž styl czech by se uvedl v hranatých závorkách
jako nepovinný parametr, tedy \documentstyle[czech]{article}.
1

4SYBMX° WX]PY G^IGL ^ '70E8I<Y NI ^EWXEVEP¬ '70E8I< RIR° H¤PI TSHTSVSZ¤R
9BMZEXIP3Q 0E8I<Y WI HSTSVYÐYNI TSYB°X WX]P FEFIP RIFS T IN°X RE 0E8I< TSH
<I8I<IQ ÐM 0YE8I<IQ OHI NI X IFE Q°WXS JSRXIRG TSYB°X JSRXWTIG E Q°WXS
FEFIP TSYB°X TSP]KPSWWME % MRTYXRIG WI RITSYBMNI Z3FIG
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Vidíme, že například text na pravou zarážku vysázíme v LATEXu pomocí prostředí s názvem flushright. Příkaz \rightline LATEX nezná. Pokud bychom ho
chtěli přepsat pomocí příkazu
\line{\hss V~Praze dne \today},
asi bychom se velmi podivili. LATEX sice zná příkaz \line, ale používá ho v naprosto
jiném významu než plain. LATEXovský příkaz \line nakreslí úsečku a může se použít
jen v prostředí pro tvorbu obrázků. Vidíme tedy, že LATEX není kompatibilní se svým
předchůdcem plainem. Nicméně TEX-primitivy lze samozřejmě v LATEXu použít. Jen
některé z nich jsou předeﬁnovány (například \end).
Je zřejmé, že viditelná „ukecanostÿ LATEXu a jeho nekompatibilita se základním formátem mohou někoho odradit. Na druhé straně ale musíme zvážit výhody
LATEXu. Představme si, že v našem příkladě s telefonními ústředníky chceme pro
oslovení použít poněkud větší písmena. Abychom tuto věc zdárně udělali v plainu,
potřebujeme mít hlubší zkušenosti s tím, jak TEX pracuje s fonty a jak se deﬁnuje přístup k novému fontu pomocí primitivního příkazu \font. Na druhé straně
v LATEXu je to snadné. Stačí například napsat
{\Large \bf Vážení telefonní ústředníci!}
a máme oslovení větší. Přitom jako uživatelé LATEXu vůbec nemusíme vědět, jak je
„zařízenÿ přístup k novému fontu.
Zatímco tedy plain deﬁnuje přístup pouze k základní velikosti fontů (tzv. desetibodové písmo – velikost písma, kterou je napsána tato knížka), umožňuje LATEX
pomocí příkazů \tiny, \small, \large, \Large, \huge a dalších snadný přístup
k fontům různě zmenšeným a zvětšeným. Skoro ve všech velikostech lze použít přepínače \rm, \it, \bf, \tt, \sl, \sf, \sc, které po řadě znamenají písmo základního
řezu, kurzívu, tučné písmo, strojopis, skloněné písmo, bezserifové písmo a kapitálky.
Když to novopečený uživatel zjistí, zajásá a jeho první dokument se bude hemžit
všemi možnými druhy písma ve všech možných velikostech. Právě to je proti všem
zásadám typograﬁcké kultury.
Ještě si povšimněme hned prvního příkazu \documentclass. Zde se deﬁnuje,
jaký stylový soubor se má načíst. Kupodivu formát LATEXu sám o sobě nestačí
k tomu, aby po jeho načtení byl TEX ochoten číst náš dokument. Je třeba ještě
načíst některý ze základních stylových souborů LATEXu: article.cls, book.cls,
report.cls, letter.cls, nebo nějaký jiný. Rozlišujeme mezi tzv. základními styly
(např. article) a balíčky (např. czech). Základní styly mají příponu cls (class)
a v záhlaví dokumentu je možné uvést jen jediný takový styl. Na druhé straně
balíčky mohou modiﬁkovat chování základního stylu, mají vesměs příponu sty,
načítají se příkazem \usepackage a může jich být načteno více.2 ) Tyto soubory
doplňují deﬁnice příkazů LATEXu o plno parametrů, které jsou v LATEXu samotném
deﬁnovány jen obecně. Jde například o velikost tiskového zrcadla, velikost písma pro
nadpisy, způsob umístění a číslování těchto nadpisů a mnoho dalších. Z uvedených
souborů si musíme jeden vybrat a uvést ho v příkazu \documentclass do složených
závorek.
2

) Ve verzi 2.09 měly i základní styly příponu sty.
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LATEX svým jazykem vede uživatele k tomu, aby psali své dokumenty „strukturovaněÿ. V LATEXovském textu by měl být dokument rozvržen na kapitoly, sekce,
odstavce, obrázky, tabulky, rovnice, citace apod. Struktura se vymezuje smluvenými
značkami, které často mají formát \begin{něco} a \end{něco}. Autor by se neměl
zajímat o to, jak bude jeho dokument vysázen, ale měl by se zaměřit na strukturu
svého dokumentu. Teprve použití konkrétního stylového souboru speciﬁkuje velikost písma, typ písma apod. Určuje tedy přiřazení mezi výchozím strukturovaným
dokumentem a konečnou sazbou.
LATEX normalizuje základní řídicí sekvence pro vymezení struktury dokumentu.
Také proto je výměna dokumentů psaných v LATEXu v akademickém prostředí dosti
častá. Nabízí totiž možnost dodatečné úpravy: třeba volba stylu pro sborník už může
být nezávislá na tom, jaký styl použil pro odzkoušení článku autor.
Smysl použití stylů můžeme ukázat i na našem jednoduchém příkladě s telefonními ústředníky. Představme si, že nám nějaký odborník připraví styl speciálně
určený pro psaní dopisů s názvem myletter.sty. Potom by zdrojový text našeho
dopisu mohl vypadat následovně.
\documentclass{myletter}
\osloveni{Vážení telefonní ústředníci!}
\rozlouceni{Příjemnou zábavu při čtení podobně laděných dopisů přeje}
\podpis{Ferdinand Mravenec}
\begin{dopis}
V důsledku vaší \uv{úpravy cen} jsem ...
... anebo nemít telefon.
\end{dopis}

Styl se sám postará o tisk hlavičky ﬁrmy, data vytištění dopisu, vhodně rozvrhne
vertikální mezery mezi jednotlivými částmi dopisu apod. Kromě příkazů \osloveni,
\rozlouceni a \podpis může styl deﬁnovat ještě třeba příkaz \adresa, za nějž by
se dala napsat adresa příjemce, přičemž tato adresa se vysází ve vhodném tvaru na
vhodném místě na stránce. Pokud bychom požadovali, aby byla adresa vytištěna
ještě jednou, tentokrát na obálku dopisu, i to by šlo ve stylu myletter zařídit.
Za zmínku stojí schopnost LATEXu vyhodnocovat křížové odkazy. Například text
... viz tabulku 3.2 na straně 28 ...
nemůžeme do dokumentu napsat „natvrdoÿ, protože v okamžiku, kdy pořizujeme
zdrojový text, nemáme tušení, na které stránce se objeví naše tabulka. V LATEXu
můžeme napsat například
... viz tabulku \ref{seznam} na straně \pageref{seznam} ...
přičemž slovo seznam je pouze naše pracovní značka, kterou uvedeme v místě, kde je
napsána vlastní tabulka. LATEX všechna čísla automaticky doplní. V ukázce je ještě
drobná chyba. Není potlačen řádkový zlom mezi slovem tabulku a číslem tabulky.
Je totiž typograﬁcky nevhodné, aby na konci jednoho řádku byl text „viz tabulkuÿ
a na začátku dalšího řádku následovalo číslo tabulky. Takové potlačení řádkového
zlomu se v TEXu dělá symbolem ~. Náš příklad má tedy vypadat takto:
... viz tabulku~\ref{seznam} na straně~\pageref{seznam} ...
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3.4. AMS-TEX

Formát AMS-TEX a zvláště jeho nadstavbový styl amsppt.sty byl původně
vyvinut pro psaní vědeckých článků pro American Mathematical Society (AMS).
Tato společnost přijímala a přijímá články k otištění v časopisech v tomto formátu.
Brzy se tento formát stal mezinárodně uznávaným standardem pro psaní vědeckých
publikací (zvláště v matematice).
Chceme-li snadno a rychle začít psát v AMS-TEXu, stačí si pořídit knížečku
[83] Michaela Lichá, Oldřich Ulrych: AMS-TEX – verze 2.1 .

Úplný manuál k AMS-TEXu najdeme v knize autora tohoto formátu:
[123] Michal Spivak: The Joy of TEX .

AMS-TEX na rozdíl od LATEXu není tak „ukecanýÿ. Navíc deﬁnuje přístup k obrovské skupině nových fontů, které byly vytvořeny pro použití v TEXu později.
Jedná se o nepřeberné množství matematických značek, zdvojená písmena, gotická
fraktura a mnoho dalších. Dále umožňuje poměrně snadno psát velmi komplikované
matematické formule a obrazce. Další jeho výhodou ve srovnání s LATEXem je jeho
podstatně lepší kompatibilita s výchozím formátem plain. Takže například příkaz
\line funguje v AMS-TEXu stejně jako v plainu.
Na druhé straně však AMS-TEX nemá schopnost automatického číslování rovnic
ani kapitol a neumí křížové reference.
Náš příklad s telefonními ústředníky vypadá v AMS-TEXu stejně jako v plainu,
takže nemá smysl jej zde opakovat. Jediný rozdíl je snad v tom, že je možné psát
příkazy \documentstyle, \document a \enddocument. Ovšem jejich přítomnost na
rozdíl od LATEXu je nepovinná.
Předvedeme jiný příklad, který lépe ukazuje možnosti AMS-TEXu a ve svém
důsledku samotného TEXu v matematické sazbě. Ukázka tvoří jistou část vědeckého
článku. Výsledek vypadá takto.
1.14. Theorem. Let us suppose that the group G is connected, the Lie
subalgebra g of gl(m, R) is reductive in gl(m, R) and the structure ξ is locally
ﬂat. Then there exist graded algebra isomorphisms
(r)

κr : H(1) (Lξ ; S) ⊗R H ∗ (g1 ; R)ϑ∗

(r)

=0

≈ H(r) (Lξ ; S) (1 < r < ∞)

1
such that κr (u ⊗ 1) = νr,∗
(u) for all u ∈ H(1) (Lξ ; S) and the diagram
(r)

(1.11)

H(1) (Lξ ; S) ⊗R H ∗ (g1 ; R)ϑ∗ =0
(r)

id⊗(̟rs,∗ )ϑ∗ =0 
y
(s)

H(1) (Lξ ; S) ⊗R H ∗ (g1 ; R)ϑ∗

=0
(s)

κr

−−−−−→ H(r) (Lξ ; S)

ν r
y s,∗
κs

−−−−−→ H(s) (Lξ ; S)

where (̟rs,∗ )ϑ∗ =0 is the restriction of ̟rs,∗ , commutes for any pair r < s.
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Tato ukázka byla v AMS-TEXu zapsána následovně.
\documentstyle{amsppt}
\define\HLxi#1#2{H^{#1}_{(#2)}(\Cal L_{\xi};\Cal S)}
\define\gl{{\frak{gl}}(m,\bold R)}
\define\varpii#1#2{{\varpi}^{#1}_{#2}}
\define\Hg#1#2#3{H^{#1}({\frak g}^{#2}_{#3};\bold R)}
\define\varthet#1#2{{\vartheta}^{#1}_{#2}}
\define\HLxiHg#1{\HLxi{}1\otimes_{\bold R}{\Hg*{#1}{1}}_{\varthet *{#1} =0}}
\define\nuu#1#2{\nu^{#1}_{#2}} \define\kapp#1{{\kappa}_{#1}}
\document
\proclaim{1.14\. Theorem} Let us suppose that the group $G$ is connected, the
Lie subalgebra $\frak g$ of $\gl$ is reductive in $\gl$ and the
structure $\xi$ is locally flat. Then there exist graded algebra isomorphisms
$$
\kapp r \: \HLxiHg {(r)} \,\approx\, \HLxi {}r \quad (1< r < \infty)
$$
such that $\kapp r (u \otimes 1) = \nuu 1{r,*} (u)$ for all
$u \in \HLxi {}1$ and the diagram
$$\CD
\HLxiHg {(r)}
@> \kapp r >>
\HLxi {}r \\
@V{id \otimes {(\varpii {s,*}r)}_{\varthet *{} =0}}VV @VV{\nuu r{s,*}}V \\
\HLxiHg {(s)}
@> \kapp s >>
\HLxi {}s
\endCD
\tag 1.11
$$
where ${(\varpii {s,*}r)}_{\varthet *{} =0}$ is the restriction of
$\varpii {s,*}r$, commutes for any pair $r < s$.
\endproclaim
\enddocument

Pokud čtenář bude potřebovat vytvářet složitou matematickou sazbu nebo bude
přispívat do publikací American Mathematical Society, bude stát před rozhodnutím,
zda použít AMS-TEX. V jiných případech většinou použití tohoto makra nemá
smysl. Nebudeme zde proto rozebírat jednotlivé příkazy použité v ukázce.
Za povšimnutí však stojí skutečnost, že si autor ukázky zjednodušil práci tím, že
pro některé složitější struktury (které se v jeho článku často opakují) zavedl na začátku dokumentu zkratky příkazem \define. To je při použití TEXu typické. Pouze
místo příkazu \define v AMS-TEXu se v LATEXu používá příkaz \newcommand.
V obou případech se jedná o makro, opírající se o primitivní příkaz \def. K příkazu \define se ještě vrátíme v kapitole sedmé na straně 105.

3.5. Další formáty
Kromě Knuthova formátu plain se můžeme setkat ještě s rozšířením e-plain,
jehož autorem je Karl Berry. Tento formát nenásilným způsobem obohacuje formát
plain o další užitečné příkazy, zachovává zpětnou kompatibilitu s formátem plain a
zachovává jeho původní poslání, totiž že plain je dobrý výchozí formát pro tvůrce
vlastních maker. Nevnucuje se tedy žádnými hotovými řešeními, jak to dělá LATEX.
Existují ještě některé kombinace formátů odvozených z LATEXu. Například
LAMS-TEX je určen pro uživatele AMS-TEXu, kterým chyběly výhody LATEXu. Je
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zde doplněno automatické číslování a odkazy. Manuál k LAMS-TEXu je samostatná
kniha [122], nicméně je doporučena především uživatelům AMS-TEXu. Podobně
se LATEX inspiroval výhodami AMS-TEXu a vznikl AMS-LATEX. Manuál k němu
předpokládá znalost LATEXu. V dnešní době bychom mohli tyto kombinované
formáty považovat za jednu krátkou a ukončenou peripetii vývoje TEXu, protože
formát LATEX2ε umožňuje zavést styl amstex, čímž kombinuje možnosti LATEXu i
AMS-TEXu ve své vlastní režii.
Při pořizování folií pro zpětný projektor je třeba dbát na to, aby byla písmena
dostatečně velká a čitelná. Přístup k takovým písmům včetně dobře navrženého
vzhledu výsledných fólií řeší formát SliTEX. Dokumentace k tomuto formátu je (RIW WOSVS
součástí knihy Leslie Lamporta o LATEXu. Při použití LATEXu 2ε se místo samotného ZÀLVEHRÞ
&IEQIV
formátu použije základní nebo doplňkový styl.
Jistým „doplňkemÿ k formátům je soubor velmi dobře vyřešených maker, která
umožňují přehledně pracovat s rozsáhlým množstvím fontů. Jedná se o tzv. NFSS
(New Font Selection Scheme). Tento soubor maker lze zaměnit za příslušná původní
makra deﬁnující přístup k fontům v jednotlivých formátech. NFSS dokáže snadno
pracovat s mnoha méně běžnými fonty, jako je například tučná kurzíva nebo skloněný strojopis. Příkazy \it, \bf a další, které za normálních okolností fungují jako
„absolutníÿ přepínače mezi jednotlivými fonty, zde mají jinou, poněkud komplikovanější, funkci. Například
{\tt strojopis \it kurzívou} a {\it kurzíva \bf tučně}
se vysází jako strojopis kurzívou a kurzíva tučně. Přitom bez použití NFSS
dopadne náš příklad takto: strojopis kurzívou a kurzíva tučně. Podrobněji se
o makru NFSS zmíníme v kapitole šesté na straně 87.
V současné době pracuje mezinárodní skupina odborníků na TEX na vytvoření
nového formátu, který má jméno LATEX3. Formát by měl vyjít z LATEXu navrženého
Leslie Lamportem, měl by dodržet zpětnou kompatibilitu se soubory vytvořenými
pro LATEX dříve, ovšem měl by umět vše, o čem tady byla řeč. Mělo by se tedy
jednat o jakýsi všezahrnující formát, jehož samozřejmou součástí by byla makra
NFSS. Také všechny možnosti AMS-TEXu nebo SliTEXu by byly řešeny pouhým
zařazením stylového souboru. Použití AMS-LATEXu bude za existence LATEXu 3
zbytečné. Pomocí NFSS v LATEXu bude možný i snadný přechod na jiné rodiny
fontů, než je Computer Modern. Je ovšem potřeba mít tyto fonty implementovány
ve výstupních zařízeních.
Vše, co bylo řečeno o budoucím LATEXu 3, vlastně platí již dnes pro LATEX 2ε .
A
L TEX 2ε je jakýmsi přechodem k LATEXu 3. Považujme tedy LATEX 2ε za testovací
verzi budoucího LATEXu 3, ovšem dnes nemůžeme tušit, čím nás ještě tvůrčí skupina
projektu LATEX 3 překvapí. Ať už mile či nemile. Podle názoru autora této knížky je
všeobjímající monstrózní formát, který o sobě tvrdí, že umí vše, poněkud v rozporu
s původním záměrem koncepce formátů navržené samotným tvůrcem TEXu. Když
dělám třeba encyklopedii, udělám si na ní speciální formát, přičemž pravděpodobně
vyjdu z plainu. Na druhé straně tvůrčí skupina LATEXu 3 by spíše ke svému formátu
přidala nějaký styl, který řeší sazbu encyklopedie. Chci-li řešit nějaký méně standardní typograﬁcký požadavek, na úrovni rozšířených maker plainu bych jej řešil
relativně snadno. Pokud ale pracuji v LATEXu a nebylo na můj méně standardní
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požadavek myšleno při tvorbě LATEXu a jeho stylů, budu se muset zanořit velmi
hluboko do sítí složitých (a pro můj dokument v 99 % zbytečných) maker LATEXu,
abych podchytil problém, který potřebuji řešit.
LATEX může dobře sloužit pro komunikaci s vnějším světem, protože se jedná
o mezinárodní standard. Není vhodné jej ale bez dalších zásahů používat na sazbu
záležitostí s vyššími nároky na typograﬁckou kvalitu a tradice dané země. V tom
případě je lépe spolupracovat s odborníky na typograﬁi a vytvořit podle jejich
návrhu vlastní formát „na míruÿ. Přibalené styly LATEXu totiž jsou importované ze
zahraničí a jejich typograﬁcké řešení bývá mnohdy pro místní poměry mírně řečeno
nezvyklé.
Ani argument, že LATEX může sloužit jako mezinárodní standard, není v současné době příliš věrohodný. LATEX si totiž sám podlomil svou vlastní identitu tím,
že od verze LATEX 2ε deﬁnoval pro psaní textů poněkud odlišné standardy. Ono to
ale ani jinak nešlo, protože zavedení maker NFSS do formátu není kompatibilní
s původním formátem, zvláště pokud se jedná o přepínače fontů (viz naše ukázka
„strojopis kurzívou a kurzíva tučně ÿ). Uživatelé LATEXu, kteří si zvykli psát
\documentstyle na začátek svého dokumentu, nejsou ochotni změnit svůj zvyk a
začít psát \documentclass, když nevidí žádné hmatatelné výhody, které jim to
může přinést. Podobně nebudou místo přípony názvu souboru tex používat najednou příponu ltx. Přitom tvůrčí skupina LATEXu 3 prohlásila LATEX 2ε za LATEX
a původní instalace verze 2.09 přestala podporovat. To je pro konzervativní uživatele, kteří očekávají od všeho, co souvisí s TEXem, stabilitu, rána pod pás. Ačkoli
se LATEX 2ε snaží být zpětně kompatibilní s původním LATEXem (tj. rozumí např.
příkazu \documentstyle a přepíná se do režimu, který emuluje chování původního
LATEXu), nastává v LATEXovském světě jisté zmatení. Konzervativní uživatelé nebudou měnit své zvyky a noví uživatelé se nebudou učit něco starého. Když si současní
uživatelé LATEXu vyměňují své zkušenosti, jejich první zájem se obrací na to, jakou
verzi LATEXu vlastně používají. Může se stát, že ačkoli oba používají LATEX, vůbec
si nebudou rozumět. Je to trochu škoda, protože to je v rozporu s téměř absolutní
stabilitou jádra celého systému, kterým je program TEX.
V dalších kapitolách se k LATEXu budeme vracet jen výjimečně. Naším hlavním
zájmem bude samotný program TEX a jeho souvislosti.

3.6. Formáty a styly
Jaký je vztah mezi formáty a styly? Obojí jsou textové soubory, obsahující
deﬁnice nových příkazů a nastavení vnitřních parametrů TEXu. Tvorba formátů i
stylů patří do rukou odborníkům. Na obojí se díváme jako na doplňkový software
k TEXu napsaný v jazyce TEXu. Většinou je i tento software volně k dispozici. Ani
z hlediska TEXu samotného není mezi formáty a styly podstatný rozdíl. Nicméně
formáty jsou většinou psány pro obecnější použití, zatímco styly upřesňují, jak bude
celkový vzhled dokumentu vypadat. Dále formáty bývají velmi rozsáhlé (například
formát LATEXu obsahuje přes 10 000 řádků textu), zatímco styly jsou již podstatně
stručnější.
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Rozdíl je i v technické realizaci běhu TEXu. Těžko bychom si představili, kam
až by sahala trpělivost uživatele, který píše například v LATEXu krátkou desetiřádkovou zprávu, kdyby musel při každé korektuře čekat, až TEX načte přes 10 000
řádků textu. To naštěstí není potřeba. TEX umí uložit veškeré paměťové struktury,
které při načtení textového souboru průběžně vytvořil, do binárního souboru. Tento
soubor má příponu fmt. Proto se rozsáhlé formáty (jakým je například LATEX) načtou v textovém tvaru TEXem pouze jednou (tak zvaná inicializace) a vytvoří se
příslušný soubor fmt. Při dalším opakovaném spouštění TEXu se předloží ke čtení
formát v této binární podobě. To podstatně urychlí běh TEXu. Na druhé straně
styly se obvykle předkládají TEXu v textové podobě.

3.7. IniTEX a virTEX
TEX jako program většinou existuje ve dvou variantách. Jedná se o iniTEX a
virTEX. IniTEX je program určený především na generování formátů a virTEX tyto
formáty načítá a po jejich načtení se chová jako TEX, který už „umíÿ konkrétní
formát. V některých instalacích dovede iniTEX vytvářet nové spustitelné programy,
které se chovají stejně jako virTEX, který už načetl po svém startu binární formát.
Zkratka virTEX je odvozena od slova „virginÿ, což znamená „panenskýÿ (viz
citát v záhlaví kapitoly). Jde tedy o „nedotčenýÿ TEX, který při svém startu umí
jen svých 300 primitivů a je dále schopen se učit. Učí se buď načtením binárního
formátu, který pro něj připravil iniTEX, nebo čtením maker v textové podobě.
Obvyklá činnost virTEXu spočívá nejprve v načtení binárního formátu, pak ještě
načte dodatečná makra a pak se pustí do zpracování dokumentu.
Spuštění virTEXu s daným formátem se většinou stručně označuje jako spuštění
tohoto formátu. Tj. místo abychom např. řekli, že jsme spustili program virTEX
s formátem LATEX, říkáme, že jsme spustili LATEX. Ve většině operačních systémů
je navíc skutečnost spuštění virTEXu před uživatelem nějak schována a uživatel
píše na příkazovou řádku systému např. povel latex. V DOSu bývá obvykle dávka
latex.bat, která spouští virTEX s LATEXem a v UNIXu je tato věc řešena pomocí
symbolických linků (podrobněji viz str. 57).
Protože schopností načítat tabulky vzorů dělení slov je vybaven pouze iniTEX, je
generování formátu víceméně nutností. VirTEX načítá tabulky vzorů dělení pouze
v předzpracované binární podobě ve tvaru, jak je připravil iniTEX.
Principiálně by stačilo používat iniTEX, protože je nadmnožinou virTEXu. Varianta iniTEX totiž také umí načíst formáty v binární podobě. Na druhé straně skutečnost, že některé algoritmy iniTEXu ve virTEXu chybí, způsobuje vyšší rychlost
virTEXu, což oceníme při opakovaném zpracování dokumentu s dopředu připraveným formátem.
V dnešní době není úspora času způsobená zavedením nepatrně menšího programu virTEX do paměti tak patrná, a proto bývá v instalaci jediný program,
například s názvem tex. Tento program se chová bez dodatečného parametru jako
virTEX (dovede načítat formáty a nedovede vytvářet nové) a s parametrem -ini
nebo /i nebo jiným podobným se program tex chová jako iniTEX. Způsob zadání
parametru závisí na použité distribuci TEXu.
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Naprosto analogicky k programům virTEX a iniTEX existují programy virmf
a inimf pro METAFONT. Také METAFONT je schopen načítat makra a ukládat
nabyté vědomosti do binárních souborů (na rozdíl od fmt pro TEX mají příponu
base). Program inimf tyto soubory připravuje a program virmf je používá.

3.8. Následníci TEXu
Na straně 27 jsme uvedli, že Knuth zmrazil vývoj TEXu a nehodlá přidávat
do TEXu nové funkce. Proto vznikly některé vývojové týmy, které vytvářejí různá
rozšíření TEXu. Dnes známe tři takové týmy. Každý z nich udržuje své rozšíření
TEXu.
• Skupina kolem NTS si vytyčila za cíl vytvořit „nový typograﬁcký systémÿ.
Ideovým vedoucím této skupiny je Phil Taylor z Londýnské univerzity. NTS
by měl převzít zkušenosti z TEXu, ale měl by být postaven na nových principech. Skupina vznikla v roce 1992 jako reakce na Knuthovo prohlášení, že
nebude TEX dále zdokonalovat. V současné době (1998) se skupina nachází
ve fázi „rozcvičky z programováníÿ, kdy zkouší přidávat do TEXu nové funkce
prostřednictvím změnového souboru ke Knuthovu originálnímu TEXu. Takto
pozměněný TEX se nazývá e-TEX (extended TEX) a vyznačuje se především
možností použít větší sadu základních primitivů. Za určitých okolností (při
generování formátu) se e-TEX chová naprosto stejně, jako Knuthův TEX.
Skupina se nyní rozhoduje, zda cíl svého projektu, skutečný NTS, začne psát
v Javě nebo v něčem jiném.
• Pan Hàn Th´ê Thành udělal diplomovou práci u profesora Zlatušky na Brněnské univerzitě na téma „rozšíření TEXu o možnost výstupu přímo do formátu pdf3 )ÿ. Dnes autor na téže univerzitě udržuje a zvelebuje svůj pdfTEX
v rámci svého doktorandského pobytu. Program pdfTEX je rovněž implementován prostřednictvím změnového souboru ke Knuthovu TEXu a rozšiřuje TEX o primitivy, které zapínají výstup do pdf (místo obvyklého dvi) a
umožňují realizovat klikací efekty v tomto výstupu.
• Skupina kolem francouze Yannise Haralambouse vyvinula další rozšíření
TEXu zvané Ω. Takto modiﬁkovaný TEX pracuje interně v 16 bitovém
kódování podle Unicode a je schopen pracovat s fonty, které jednotlivě
obsahují přes 65 tisíc znaků. Všechny tyto znaky je možno vzájemně propojovat tabulkou kerningových párů a ligatur. Vstupní algoritmy ΩTEXu
jsou vybaveny schopností převádět vstupní soubory do Unicode a jsou široce
konﬁgurovatelné. Toto rozšíření TEXu generuje dvi, které se odvolává na
16 bitové fonty. Proto je ke zpracování potřeba použít speciální dvi ovladače.
Za zásadní nevýhodu z pohledu uživatele můžeme považovat skutečnost, že se
tyto tři skupiny nedovedou mezi sebou dohodnout na jednotném postupu a jednotném vývoji následníka TEXu. Ani myšlenka výstupu do PDF, ani myšlenka vnitřního 16 bitového kódu zatím nenašla svou realizaci v meziproduktu skupiny NTS.
Živelně vznikají pdf-e-TEXy a jiné kombinace. Kdybyste se přihlásili na elektronické
3

) Portable Document Format, klikací analogie PostScriptu.
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diskusní skupiny jednotlivých vývojových týmů, možná byste časem zjistili, v čem
spočívá jejich neschopnost dohodnout se.
Domnívám se, že právě tato neschopnost domluvy nadále prodlouží vitalitu původního zmrazeného TEXu a podtrhne význam jeho neměnnosti. Uživatelé totiž
nebudou chtít přejít na tenký led jedné ze tří vývojových větví, pokud k tomu nemají nějaké oprávněné důvody. Osobně používám kromě originálu pouze pdfTEX,
pokud potřebuji generovat výstup do PDF. Využití ostatních vývojových větví považuji v dnešní době pro běžné potřeby za neopodstatněné.

3.9. Osmi-rozměrný prostor samých TEXů
Zjišťujeme, že názvů, které obsahují logo TEX, máme plnou kupu. Pokusíme
se tyto názvy nanést na osy 8-rozměrného prostoru, přičemž každá z těchto os je
víceméně nezávislá na všech ostatních. Prohlédněme si postupně osy a až h.
a: TEX 1, TEX 2.0, TEX 3.0, TEX 3.1, . . . , TEX 3.14159
b: web2cTEX, emTEX, MikTEX, teTEX, Y&YTEX, 4allTEX, TEXlive . . .
c: virTEX a iniTEX
d: tex, bigtex, hugetex, tex386
e: TEX, pdfTEX, e-TEX, ΩTEX
f: plainTEX, AMS-TEX, AMS-LATEX, LATEX2.09, LATEX2ε
g: picTEX,168 musixTEX, foilTEX, bibTEX, TEXcad . . .
h: TEX, CSTEX

Na osu a nanášíme verze TEXu tak, jak je mění samotný Knuth. Připomínáme, že
od verze 3.0 (rok 1989) Knuth zmrazil další vývoj TEXu a opravuje jen opodstatněné
chyby. Takže například rozdíl mezi verzí 3.1415 a 3.14159 je pro běžného smrtelníka
nepatrný a zcela nepodstatný.
Na ose b najdeme názvy jednotlivých distribucí TEXu, METAFONTu a pomocných programů. Tyto distribuce jsou šířeny buď zdarma (všechny zde uvedené s výjimkou poslední) nebo komerčně (Y&YTEX a mnoho dalších). Distribuce obsahují
buď nástroje, kterými se jednoduše instaluje TEX z Knuthových zdrojových textů
(web2c), nebo obsahuje pouze binární programy už zkompilovaného TEXu (emTEX).
Distribuce jsou většinou určeny pro konkrétní operační systém. Například emTEX
pracuje pod DOSem a OS/2 a MikTEX pod MS Windows. Výjimkou je zřejmě distribuce web2c, kterou lze instalovat skoro na libovolném operačním systému, který
obsahuje kvalitní překladač jazyka C (většinou UNIXy, ale také mnoho dalších systémů). Poslední dva názvy na této ose jsou distribuce CDček. 4allTEX je CDROM
postavený na emTEXu a TEXlive je distribuce, obsahující binární programy kompilované z web2c distribuce pro desítky operačních systémů. O distribucích si povíme
podrobněji v následující kapitole.
Na osu c jsme umístili názvy binárních programů TEX podle Knuthova návrhu.
Viz stranu 44.
Na ose d jsou názvy binárních programů TEX podle vnitřní struktury uspořádání paměťových polí TEXu. S těmito názvy se můžeme setkat jen u některých
distribucí TEXu, které obsahují pouze binární programy. Knuth totiž ve zdrojovém
textu TEXu označil několik možností, jak tento text upravit tak, aby TEX mohl
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například načíst obrovské množství maker bez přetečení vnitřní paměti programu.
Tyto úpravy ale přirozeně znamenají, že výsledný binární program bude podstatně
náročnější na hardwarové vybavení počítače. Proto se běžně setkáváme v emTEXu
s variantou tex.exe běžící i na starodávných počítačích XT, zatímco tex386.exe
vyžaduje procesor Intel 80386 nebo lepší. S prudkým vývojem hardwaru můžeme
dnes tyto varianty TEXu považovat pouze jako kuriozitu z minulosti. Nicméně dnes
se softwarový svět připravuje na využití 64bitové architektury moderních procesorů
místo původní 32bitové. Není vyloučeno, že na přechodnou dobu budeme mít díky
tomu zase různé varianty TEXu.
Osa e obsahuje jednotlivá rozšíření TEXu, jak jsme je popsali v předchozím
odstavci.
Na osu f jsme nanesli balíky maker TEXu, které jsou určeny k vygenerování
samostatného formátu.
Osa g pak obsahuje příklady dalších balíků maker, které netvoří samostatný
formát. Některé z nich mohou spolupracovat s více různými formáty. Na tuto osu
jsme rovněž nanesli samostatné programy (bibTEX, TEXcad), které mají v názvu
logo TEX jen z toho důvodu, že s TEXem nějakým způsobem spolupracují.
Konečně osa h upozorňuje na existenci balíku CSTEX, který obsahuje formát
csplain (rozšiřuje plain), CSLATEX (rozšiřuje LATEX 2ε ) a může obsahovat i modiﬁkovaný TEX (tím i jeho varianty pdfTEX apod.) obohacený o možnost překódování
ze speciﬁckého vstupního kódování. O CSTEXu se zmíníme podrobněji v kapitole
páté.
Z uvedeného je tedy patrné, že pokud někdo prohlásí „dělal jsem to v TEXuÿ,
moc informací jsme se nedozvěděli. Pokud by řekl „udělal jsem to v CSLATEXu (rozšiřuje LATEX2ε , patchlevel x1 ) za pomocí makrobalíčku picTEX verze x2 , sjel jsem
to pdfTEXem verze x3 z distribuce MikTEX verze x4 , která je odvozena od TEXu
verze 3.14159ÿ, dozvěděli bychom se o původu dokumentu poněkud více informací.
Každý asi tuší, že některé informace jsou pro danou chvíli důležitější a některé
méně.

Náměty k dalšímu čtení
Zopakujme si názvy základních manuálů, které jsme citovali v této kapitole.
Připomeneme The TEXbook [66] nebo TEXbook naruby [99]. Tyto knihy jsou vhodné
pro uživatele, kteří chtějí tvořit vlastní makra. Podrobně je zde popsán formát
plain. K LATEXu existuje Lamportův manuál LATEX, 2nd ed. [81], k AMS-TEXu
Spivakův The Joy of TEX [123] a k LAMS-TEXu The synthesis [122]. V souvislosti
se „starýmÿ LATEXem se můžeme ještě setkat se „starýmÿ Lamportovým manuálem
k verzi 2.09 [80].
Příznivci LATEXu najdou velice rozsáhlou bibliograﬁi k tomuto formátu. Protože
české texty k LATEXu jsme citovali v kapitole první, uvedeme nyní několik titulů
ze zahraničí. Především jde o knihu obsahující popis balíčků k LATEXu The LATEX
Companion [39] a LATEX Graphics Companion [40]. Druhý titul se zaměřuje na
LATEXové balíčky podporující manipulaci s obrázky a jejich zařazování do dokumentu.
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Dále pak namátkou uvedeme LATEX for Everyone [45], LATEX for Engineers and
Scientists [24], LATEX—la perfection dans le traitement du texte [19], Guide to LATEX
[78], LATEX—Eine Einführung [77] a LATEX [136].
Je třeba upozornit na to, že kromě [81, 39, 40 a 109] se všechny citace k LATEXu
týkají „staréÿ verze LATEXu, tj. 2.09.
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The program for TEX is in the public domain and readers may freely
incorporate the algorithms of this book into their own programs.
However, use of the name ‘TEX’ is restricted to software systems
that agree exactly with the program presented here.
Donald Ervin Knuth: TEX: The Program.

4

Prohlížíme distribuce TEXu
Profesor Knuth věnoval veřejnosti TEX ve formátu dobře dokumentovaného
zdrojového kódu v jazyce WEB nezávislém na operačním systému. K tomu přidal
METAFONT ve stejném formátu, Computer Modern fonty pro METAFONT a pětidílnou monograﬁi o těchto programech [66–70]. Ovšem uživatelé chtějí většinou
spouštět funkční verzi TEXu určenou právě pro jejich operační systém. K tomu chtějí
navíc přibalit obslužné programy pro zvýšení komfortu práce s TEXem, dvi ovladače
pro běžně používaná výstupní zařízení, co nejucelenější souhrn TEXových maker,
fontů a možná plno dalších věcí. To všechno očekávají v úhledně zabaleném balíčku
(možná se stužkou na krabici včetně reklamního sloganu) připraveném k jednoduché
instalaci a k okamžitému použití. V tomto požadavku jim ovšem profesor Knuth
nepomůže.
Právě proto vstupují do hry další programátoři i softwarové ﬁrmy a snaží se
očekávání uživatelů ve větší či menší míře plnit. Implementují Knutovu práci pro
konkrétní operační systém a přidávají do výsledných balíčků vlastní obslužné programy. Tak vznikají distribuce TEXu pro nejrůznější operační systémy nejrůznějších
autorů a názvů. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že libovolná ﬁrma může na
této činnosti založit zdroj svých zisků, aniž by to bylo ve sporu s Knuthovou licencí.
V případě komerčních distribucí TEXu pak uživatelé platí za technickou podporu
ﬁrmy, za vývoj obslužných programů, komfort uživatelského rozhraní a implementaci TEXu s METAFONTem do konkrétního prostředí. Za samotný TEX, METAFONT
ani Computer Modern fonty neplatí nic. Ačkoli se to zdá podivné, existují uživatelé,
kteří jsou za tyto služby skutečně ochotni platit. Vědí, že zdrojový soubor tex.web
nebo mf.web mohou získat zcela zadarmo, ale také vědí, že bez dodatečné práce by
jim tyto soubory samotné nebyly k ničemu. Příkladem komerční distribuce TEXu
může být Y&YTEX (www.YandY.com) pro systémy MS Windows. Dále jsou známy
TurboTEX, PCTEX a mnoho dalších.
Naštěstí existuje také plno programátorů, kteří se inspirovali Knuthovou myšlenkou volně šířených programů a rozhodli se své implementace TEXu pro jednotlivé
operační systémy včetně obslužných programů věnovat veřejnosti zcela zdarma.
Právě takovými distribucemi se budeme zabývat v této kapitole podrobněji. Jedná
se především o distribuci web2c, která je základem mnoha dalších distribucí. Dále
zmíníme hojně používanou distribuci emTEX pro OS/2 a DOS.
K uvedeným dvěma distribucím se dostaneme na závěr této kapitoly. Nejprve
ale nahlédneme do struktury libovolné instalace TEXu a budeme si všímat jevů,
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které nejsou závislé na konkrétní distribuci. Můžeme si proto představit komerční
nebo volně dostupnou blíže nespeciﬁkovanou distribuci TEXu na nějakém nám třeba
těžko představitelném operačním systému.
Na následujícím obrázku si ukážeme vzájemný vztah programu TEX a obslužných programů. Elipsami jsou vyznačeny jednotlivé programy, obdélníčky označují
nejdůležitější datové soubory a šipkami je naznačen vztah mezi nimi.
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další soubory

formát
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zdrojový text
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.log
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textový
editor
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.pk
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(monitor)

uživatel
Tento obrázek popisuje jen instalaci, kde jsou fonty implementovány pomocí
vektorových popisů v jazyce METAFONTu (přípona mf). Dnešní instalace většinou
také spolupracují s PostScriptovými fonty ve formátu Type1 a případně s dalšími
formáty fontů. Tuto záležitost zde pro jednoduchost neuvádíme. K PostScriptovým
fontům se totiž podrobně vrátíme v kapitole deváté. Každá distribuce TEXu obsahuje určitě Computer Modern fonty, které jsou implementovány ve formátu METAFONTu. I kdyby to byla jediná rodina fontů v tomto formátu, pak tato rodina musí
v distribuci být přítomna, jinak bychom nepovažovali distribuci TEXu za úplnou.
Proto je spolupráce s METAFONTem při zpracování fontů řešena vlastně v každé
distribuci TEXu.
Pokusíme se nyní postupně probrat jednotlivé komponenty znázorněné na obrázku podrobněji.

4.1. Editor
Uživatel připravuje zdrojový text dokumentu pro TEX většinou pomocí nějakého
textového editoru. Z pohledu dalšího zpracování dokumentu TEXem je zcela jedno,
jaký to je editor. Důležité pouze je, aby editor zapsal na disk text bez dodatečných
interních formátovacích informací editoru. Zapsaný text musí mít podobu čistého
textového souboru.
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Uživateli ale většinou není jedno, jaký editor použije. S některým editorem se
mu pracuje lépe a s jiným hůře. Uvedeme si proto několik vlastností, které bychom
při výběru editoru měli mít na paměti. Žádná z těchto vlastností není pro přípravu
textů pro TEX bezpodmínečně nutná.
• Základní funkce. Tím máme na mysli efektivní vyhledávání částí textu, práce
s bloky, vyhledávání párových závorek, načtení více souborů současně, deﬁnování
jednoduchých maker v editoru apod.
• Práce s „měkkýmiÿ konci řádků se nedoporučuje. „Měkkéÿ konce řádků totiž
považujeme za interní formátovací informaci editoru, která nemá s TEXem nic
společného. TEX rozlišuje pouze „tvrdéÿ konce řádků, které pro textové soubory
deﬁnuje operační systém.
• Automatické trhání řádků v mezerách mezi slovy. Uživatel nemusí při psaní
textu neustále koukat na obrazovku a trhat řádky ručně klávesou Enter. Předpokládáme, že při trhání řádků editor vkládá „tvrdéÿ konce řádků.
• Zvyk uživatele. Praxe ukazuje, že tato vlastnost editoru má na výběr asi největší
vliv. Uživateli se jen těžko přechází na jiný, třeba lepší editor, pokud by se musel
učit zcela nový způsob ovládání.
• Způsob vkládání českých textů. Některé editory mají vlastní (konﬁgurovatelný)
ovladač klávesnice a akcentovaná písmena mohou řešit ve vlastní režii. Jiné se
v této věci spoléhají na operační systém.
• Možnost spolupráce s kontrolou překlepů a dalšími programy. Editor by měl
umět spolupracovat s externími programy na kontrolu překlepů a třeba s programem na automatické doplňování vlnek za neslabičné předložky (viz strana 78).
• Neproporcionální písmo. Editory, které pracují s čistými textovými soubory většinou používají neproporcionální písmo (tj. písmo jakoby psacího stroje). Proporcionální písmo (jako v knize) velmi snižuje čitelnost zdrojového textu v editoru.
• Syntaktické zvýraznění textu. Je příjemné a přehledné, pokud například formátovací sekvence pro TEX jsou ve zdrojovém textu v editoru barevně odlišeny. Také by editor mohl barevně upozornit na překlepy, na syntaktické chyby
TEXového kódu apod.
• Práce s informacemi ze souboru log. Editor by měl umět načíst soubor log
(výstupní protokol TEXu o chybách). Měl by například umět podle informací
ze souboru log umístit kurzor na jednotlivé výskyty chyb ve zdrojovém kódu
TEXu a v připojeném okénku zobrazit hlášení o chybě.
• Možnost spustit TEX z editoru. Je příjemné konﬁgurovat v editoru systém nabídek nebo klávesových zkratek, pomocí kterých se přímo z editoru vyvolá program
TEX a další spolupracující programy – pro prohlížení výstupního dvi, pro tisk
na jednotlivých tiskárnách, pro práci s bibliograﬁckými databázemi LATEXu, atd.
Příkladem editoru, který má všechny uvedené vlastnosti (s výjimkou možná
vlastnosti označené zde jako „zvyk uživateleÿ), je editor Emacs. Má velmi silné
konﬁgurační možnosti, které se vyjadřují prostřednictvím jazyka Lisp. Editor je
volně dostupný pro desítky operačních systémů v rámci licence GNU GPL. K editoru se dodává balík lispových maker AucTEX, který zvyšuje komfort při pořizování
zdrojových textů zvláště pro LATEX. Uživatelský manuál má kolem tří set stránek
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a lze jej zpracovat TEXem a vytisknout. Tento manuál je ovšem také součástí interaktivní nápovědy editoru, protože byl pořízen pomocí nástroje texinfo, jenž
umožňuje udržovat interaktivní i TEXovou verzi dokumentu v jediném zdrojovém
formátu.
Na tomto místě nechceme vyvolávat polemiky o nejvhodnějším editoru pro TEX.
Volba editoru totiž úzce souvisí s volbou operačního systému a s tím, na co je uživatel zvyklý. Uvedený příklad (editor Emacs) berme proto jen jako jednu z mnoha
možností.

4.2. Spuštění TEXu
Způsob spuštění TEXu (virTEXu s nějakým formátem nebo iniTEXu) je závislý
na použitém operačním systému. Předpokládejme, že se systém obsluhuje příkazovou řádkou s parametry. Musíme umět rozlišit spuštění iniTEXu, který může
generovat formát, od virTEXu, který je schopen formát generovaný iniTEXem číst.
V mnoha případech existuje v distribuci jediný program (například s názvem TeX),
který při volbě parametru -ini (nebo /i nebo jakkoli jinak) se chová jako iniTEX a
bez takového parametru se chová jako virTEX. IniTEX ukládá formáty do souborů
s příponou fmt. Abychom mohli vygenerovaný formát znovu přečíst, musíme TEXu
sdělit jeho jméno jako parametr. Obvykle se tak děje s preﬁxem & a bez přípony
fmt. Například příkazový řádek, který generuje formát LATEX může vypadat takto:
TeX -ini latex.ltx
přitom latex.ltx je název vstupního textového souboru maker, na jehož konci
TEX nalezne povel \dump, který způsobí uložení formátu latex.fmt na disk. Použití
formátu latex.fmt na daný soubor dokument.tex může vypadat třeba takto:
TeX &latex dokument.tex
UNIXoví uživatelé vědí, že takto ten příkazový řádek vypadat nemůže, protože znak & má ve většině shellů speciální význam. Proto je potřeba napsat
tex \&latex dokument.tex. U popisu distribuce web2c ukážeme, že volání TEXu
může být ještě stručnější.
Program TEX načítá metriky dodatečně použitých fontů (prostřednictvím primitivu \font). Slovem „dodatečněÿ myslíme toto: při generování formátu může
iniTEX nějaké metriky fontů načíst a ty jsou pak uloženy v binárním souboru fmt.
Pokud se v dokumentu používají další fonty, které nebyly načteny při inicializaci
formátu, pak je TEX načítá při zpracování dokumentu dodatečně. Metriky fontů
mají příponu tfm (TEX font metric). Tyto soubory obsahují informace o rozměrech
pomyslných „boxůÿ pro jednotlivá písmena a plno dalších rozměrových údajů o jednotlivých písmenech a o jejich vzájemných vztazích. Soubory s metrikami bývají
soustředěny většinou v nějakém adresáři nebo skupině adresářů v instalaci a těchto
souborů může být i několik stovek.
Ve zdrojovém textu se většinou také speciﬁkuje stylový soubor, který má TEX
číst. Rovněž se mohou načíst další doplňkové vstupní soubory (primitivem \input).
Tyto soubory se hledají nejprve v aktuálním adresáři (tj. tam, kde je i zdrojový
text) a pokud se tam nenajdou, hledají se v adresáři nazvaném například texinput.
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Tam jsou uloženy všechny možné textové vstupy, které občas TEX potřebuje přečíst.
Algoritmy, podle kterých TEX hledá své vstupy v souborovém systému jsou závislé
na použité distribuci TEXu.
Výsledkem činnosti TEXu je binární soubor s příponou dvi, v němž jsou uloženy
veškeré informace o vzhledu jednotlivých stránek. Jedná se o metrické údaje deﬁnující umístění jednotlivých znaků na stránce. Každý znak tam má odkaz na font,
ze kterého tento znak pochází. Tento binární soubor je absolutně přenositelný mezi
jednotlivými distribucemi i operačními systémy. Jen je samozřejmě potřeba zařídit,
aby distribuce obsahovala nástroje pro realizaci všech fontů, na které se dvi soubor
odkazuje.
Dalším výstupem TEXu je textový soubor s příponou log, v němž je uložen
protokol o činnosti TEXu. Míra „ukecanostiÿ tohoto souboru se dá měnit pomocí
příkazů TEXu ve zdrojovém textu dokumentu.
TEX může pomocí primitivů \openin, \openout, \write, \read, atd. pracovat
s dalšími vstupními a výstupními soubory. Uživatel většinou takové příkazy nepoužije, ale může s nimi pracovat použitý formát. Například formát LATEXu vytváří
soubor s příponou aux, v němž jsou podklady pro správné vyhodnocení křížových
referencí. Dále může LATEX vytvořit třeba soubor s příponou toc, v němž jsou údaje
pro sestavení obsahu. Při závěrečném sestavování dokumentu se předpokládá, že se
TEX zavolá aspoň dvakrát za sebou. V prvním průchodu se výše zmíněné soubory
vytvoří (nebo aktualizují) a v druhém průchodu se použijí.

4.3. Ovladače výstupních zařízení
Soubor dvi se stává vstupním souborem pro programy, jejichž výstupem je již čitelná podoba dokumentu. Těmto programům se říká ovladače (drivery) jednotlivých
výstupních zařízení pro vstupní soubor dvi. Zkráceně budeme psát dvi ovladače.
Takové programy většinou kromě souboru dvi čtou ještě popisy tvarů znaků z použitých fontů. Tyto popisy mohou být implementovány v jakékoli podobě (vektorové
i bitmapové). Záleží pouze na tom, jak je použitý ovladač naprogramovaný. Z důvodu přítomnosti rodiny Computer Modern v každé distribuci TEXu musí každý
dvi ovladač umět číst bitové mapy písmen ze souborů s příponou pk. Tyto bitové
mapy jsou samozřejmě závislé na rozlišovací schopnosti příslušných výstupních zařízení a jsou generovány z vektorových popisů METAFONTem. Ovladače také provádějí zaokrouhlení metrických údajů ze souboru dvi na hodnoty akceptovatelné
rozlišovací schopností výstupního zařízení. Bitové mapy jsou v souborech pk komprimovány, takže ovladače výstupních zařízení musí být při čtení ze souborů pk
vybaveny dekódovacím algoritmem.
Podívejme se nyní pro ilustraci na jednu instalaci TEXu, která pracuje se dvěma
tiskárnami. První tiskárna je maticová 24 jehličková s rozlišením 180×180 bodů na
palec (dpi – dot per inch) a druhá je laserová s rozlišením 600×600 dpi.
V takové instalaci najdeme dva adresáře. Jeden se jmenuje například lqlores
a v něm jsou uloženy soubory pk pro maticovou tiskárnu. Druhý adresář může mít
název laseriv a v něm jsou uloženy bitové mapy fontů pro laserovou tiskárnu.
Bohužel to není ještě tak jednoduché. Bitové mapy stejného fontu mohou existovat
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(a také existují) v různých velikostech. Proto název souboru s bitmapovou reprezentací fontu musí obsahovat i „absolutníÿ rozlišení, které je závislé na velikosti.
Například font cmr10 má standardní velikost 10 typograﬁckých bodů. V adresáři
lqlores bude uložen jako cmr10.180pk a v adresáři laseriv jako cmr10.600pk.
Pokud tento font chceme použít geometricky zvětšený na 1,2 násobek (bude mít velikost 12 bodů), pak náš font musí mít v adresáři lqlores bitovou mapu s názvem
cmr10.216pk a v adresáři laseriv musí být bitová mapa cmr10.720pk, protože
180 × 1, 2 = 216 a 600 × 1, 2 = 720. V některých obskurních operačních systémech nelze zapisovat názvy souborů s tolika znaky za tečkou. V takovém případě
je celý adresář s fonty pro jednu tiskárnu rozdělen na podadresáře, takže například bitové mapy našeho fontu cmr10 najdeme v adresářích lqlores\180dpi a
lqlores\216dpi vždy pod názvem cmr10.pk.
Nejčastěji používaným ovladačem v každé instalaci je ovladač obrazovky, neboli prohlížeč. Zde záleží na nás, které bitové mapy fontů mu předložíme ke čtení.
Nebývá zvykem vyrábět pro prohlížeč speciální bitové mapy. Zvolíme-li například
fonty pro laserovou tiskárnu jako vstup pro prohlížeč, máme na obrazovce skutečně
věrný obraz toho, co bude vytištěno na této tiskárně. Samozřejmě, pokud si tento
obraz prohlížíme ve zvětšení jedna ku jedné, tj. jeden pixel na obrazovce se rovná
jednomu pixelu na tiskárně, pak se nám to nebude dobře číst, protože uvidíme
veliká písmena, ale asi ne celou řádku textu. Prohlížeč sice umožňuje posunovat
prohlíženou plochu pomocí šipek, ale to nám čtení neusnadní. Je třeba využít jinou vlastnost prohlížeče – schopnost zmenšit prohlížený text v libovolném poměru,
který je vyjádřen malým celým číslem. Pro běžné rozlišení dnešních monitorů je při
použití fontů 600 dpi na čtení nejvhodnější zmenšení jedna ku čtyřem (jeden bod
na obrazovce je roven 4×4 bodům tiskárny). Prohlížeč dokáže při zmenšení pracovat s různými stupni šedi. Pokud šedou barvu použije na okrajích písmen, kde po
zaokrouhlení není jednoznačné, zda má být pixel černý nebo bílý, pak to výrazně
zvyšuje čitelnost textu.
Vesměs všechny dvi ovladače jsou vybaveny schopností automaticky požádat
METAFONT o dogenerování bitových map fontů, které zatím nejsou na disku přítomny, ale jsou pro požadované zvětšení v dokumentu potřeba. METAFONT k tomu
potřebuje znát tyto parametry: název fontu (například cmr10), mód použité tiskárny (například lqlores) a koeﬁcient požadovaného zvětšení (například 1,2).
Z módu použité tiskárny METAFONT sám zjistí rozlišení (zde 180 dpi) a doplňující rastrovací parametry typické pro danou tiskárnu. Podrobněji viz kapitola osmá
o METAFONTu. Vstupem do METAFONTu jsou soubory mf s vektorovým popisem
jednotlivých znaků fontu a výstupem je nekomprimovaná bitová mapa gf (generic font). Například při módu lqlores a zvětšení 1,2 vytvoří METAFONT z fontu
cmr10.mf soubor cmr10.216gf. Tato bitová mapa je dále automaticky komprimována do formátu pk utilitou gftopk.
Bitové mapy fontů lze z instalací TEXu automaticky mazat, pokud nejsou často
používány. Extrém „vymazat všechny bitové mapy po každém použití ovladačemÿ
je náročný na počítačový čas, protože to přece jenom chvíli trvá, než se bitová
mapa METAFONTem vyrobí. Druhý extrém „nemazat nikdyÿ vede dříve nebo později k zahlcení disku. Je to ukázkový případ odvěkého dilematu výpočetní techniky:
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nároky na kapacitu paměti kontra rychlost. V UNIXových systémech může být v tabulce crontab zaneseno automatické spuštění procesu (třeba jednou denně), který
zkontroluje dobu nepoužití jednotlivých bitových map. Pokud tato doba překročila
únosnou mez, pak proces odpovídající bitovou mapu smaže. Je to taková „automatická uklízečkaÿ.

4.4. web2c TEX
Za nejznámější volně šířenou distribuci TEXu (kterou používá i sám profesor
Knuth) je považována distribuce web2c. Autorem této distribuce je Karl Berry.
Distribuce je šířena zdarma a jsou k dispozici veškeré zdrojové texty. Plno dalších
distribucí TEXu je odvozeno právě z web2c (například teTEX, který bývá hojně
přítomen v distribucích Linuxu). Distribuce web2c umožňuje implementovat TEX na
velkém množství operačních systémů. Podmínkou pouze je, aby pro cílový operační
systém existoval rozumný překladač jazyka C. Je známo několik desítek operačních
systémů, na kterých běží distribuce web2c: zejména vesměs všechny druhy UNIXů,
ale též kupříkladu novější verze operačního systému MS Windows.
web2c TEX se instaluje ze zdrojových textů za použití kompilátoru jazyka C.
Distribuce obsahuje tyto základní komponenty:
• Knuthovy zdrojové texty TEXu a METAFONTu v jazyce WEB a Computer
Modern fonty ve formátu METAFONTu.
• Změnové soubory ke zdrojovým textům v jazyce WEB (například tex.ch),
které při použití programu tangle vygenerují Pascalské kódy vhodné pro
konverzi do jazyka C.
• Změnové soubory a další software k vytvoření rozšiřujících variant TEXu a
METAFONTu. V současné době jde o pdfTEX, e-TEX, program Ω a METAPOST.
• Konverzní program pro převedení Pascalu do jazyka C.
• Zdrojové texty pro xdvi – prohlížeč dvi pro X Window System.
• Zdrojové texty pro dvips – převod dvi do PostScriptu. Jedná se o modiﬁkaci
běžně používaného programu dvips Toma Rokického.
• Zdrojové texty pro dvilj – převod dvi do PCL, jazyka laserových tiskáren.
• Knihovna funkcí jazyka C pro rutiny, které vyhledávají vstupní soubory ze
stromu adresářů a souborů podle poměrně soﬁstikovaných pravidel. Tato
knihovna se jmenuje kpathsea a je linkována s každým programem z distribuce, který potřebuje načíst nějaké vstupní soubory. Například TEX potřebuje načíst balíčky maker nebo dvi ovladače potřebují na disku vyhledat
fonty.
• Instalační skripty a make soubory.
• Běžné balíčky maker (plain, LATEX2ε , . . . ).
• Další podpůrné a konverzní programy.

web2c distribuci lze získat z mezinárodního archivu TEXu.1 ) Jedná se o tyto
soubory:
1

) Tzv. CTAN – Comprehensive TEX Archive Network, viz dodatek C.
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• texmflib.tar – obsahuje strom vstupních souborů pro TEX, METAFONT a
dvi ovladače.
• web.tar – Knuthovy zdrojové texty v jazyce WEB.
• web2c.tar – konverzní program z Pascalu do jazyka C, změnové soubory,
instalační scripty a make soubory, doplňující knihovny v jazyce C.
Soubor texmflib.tar se doporučuje v UNIXu rozbalit do /usr/local/share.
Volíme-li jiný adresář, musíme při kompilaci programů zapsat doplňující parametry
instalačního skriptu, aby programy měly naučenu správnou cestičku ke vstupním
souborům. Soubory web.tar a web2c.tar rozbalíme někam do src (kamkoli do
systému). Vznikne tam adresář texk-hčíslo verzei (čteme TEX Karlův). V něm
spustíme nejprve ./configure. Tento skript se poohlédne po parametrech našeho
operačního systému a připraví soubory pro make.
Následovné spuštění make zahájí poněkud delší činnost, kterou možná ani nestačíme sledovat. Začnou se nejprve kompilovat pomocné konverzní programy a
knihovna kpathsea. Pak se převede Knuthův Pascalský program tangleboot.p do
jazyka C a kompiluje se. Pomocí programu tangleboot se převede program tangle.web do podoby tangle.p, dále se konvertuje do C a kompiluje se. Srovnáním
výsledku programu tangle se vzorovou předlohou se ověří, že vznikl správně fungující Knuthův WEB systém. Programem tangle se pak převedou postupně všechny
Knuthovy programy web do Pascalu, dále do jazyka C a konečně do běhové podoby.
Například tex.web společně s tex.ch se převede do tex.p, ten dále do tex1.c,
tex2.c, . . . 2 ), kompilátor vytvoří postupně soubory tex1.o, tex2.o, . . . a ty jsou
slinkovány společně s knihovnou kpathsea do binárního programu tex. Proces make
také automaticky vyvolá tex -ini pro vygenerování standardních TEXových formátů plain a LATEX2ε . Rovněž je vygenerována báze pro METAFONT. Nakonec
make kompiluje ovladače xdvi, dvips a dvilj do běhové podoby. Pokud vše dopadlo bez závady, stačí nám nyní jen napsat make install a máme binární verze
všech programů instalovány v systému. Většinou se přestěhují do /usr/local/bin.
Pokusíme se nyní po nové instalaci porozhlédnout. Především tam, kde byl
rozbalen texmflib.tar vznikl adresář texmf/ s košatým stromem souborů. Jsou
zde vstupní soubory pro TEX (tex/), METAFONT (metafont/), fonty (v adresáři
fonts/ jsou dále členěny podle typu datové implementace) a plno dalších adresářů
a souborů. Za povšimnutí stojí soubor texmf.cnf, který pravděpodobně najdeme
v texmf/web2c/. To je centrální konﬁgurační soubor pro vyhledávací rutiny všech
programů a jsou v něm uvedeny cestičky k jednotlivým dalším souborům. Přímo
v texmf/ najdeme soubor lsr (ve starších distribucích ls-R), který obsahuje databázi všech souborů bohatého stromu texmf/. Vyhledávací rutiny se nejprve dívají
tam, čímž podstatně urychlí vyzvednutí správného souboru z disku. Databázi je
potřeba občas aktualizovat pomocí skriptu mktexlsr (dříve MakeTeXls-R).
Zkusme si připravit třeba jednoduchý LATEXový dokument3 ) a uložit jej v pracovním adresáři do souboru document.tex. Pak na příkazové řádce napišme:
latex document
2
3

) Rozdělení na moduly snižuje nároky na kompilátor.
) Zatím pouze v angličtině. Problematiku češtiny odložíme do kapitoly páté.
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Pokud se na terminálu objevily docela rozumné výpisy a vytvořil se document.dvi, byli jsme velmi úspěšní. Přitom výše uvedený příkaz vyvolal poměrně
složitou činnost, kterou si nyní popíšeme podrobněji:
1. Protože existuje v /usr/local/bin link s názvem latex odkazující na
soubor tex, spustí se program tex. Samozřejmě se předpokládá, že cesta
/usr/local/bin je obsažena v seznamu cest spustitelných programů (PATH).
2. Program tex se podívá, pod jakým názvem na příkazovém řádku byl spuštěn.
Zjistí, že byl spuštěn pod názvem latex, což pro něj znamená, že má vyhledat
formát latex.fmt a ten při startu zavést do své paměti.
3. Aby mohl být formát latex.fmt úspěšně vyhledán, podívá se rutina kpathsea do souboru texmf.cnf, kde je psáno, v kterých místech stromu texmf/
jsou uloženy formáty. Obvykle to bývá v texmf/web2c.
4. Po zavedení formátu zahájí program tex vyhledávání vstupního souboru document. To se mu nedaří, proto zkusí připojit příponu tex a hledat soubor
document.tex. Soubor je nalezen a tex z něj začíná číst další pokyny.
5. Dokument zřejmě obsahuje nějakou hlavičku s požadavkem načtení základního stylového souboru cls a několika pomocných sty. Žádný z těchto
souborů není pravděpodobně v aktuálním adresáři, ale podle texmf.cnf
tyto soubory může program tex rekurzivně hledat v některých podstromech
texmf/tex/. Aby mu hledání netrvalo dlouho, podívá se raději do texmf/lsr
a vstupní styly z odpovídajícího místa na disku zavede.
6. Po zpracování dokumentu vytvoří program tex v aktuálním adresáři soubory
document.dvi (výsledek sazby) a document.log (zpráva o činnosti). Dále
makro LATEXu vytvoří ještě prostřednictvím primitivu \write v aktuálním
adresáři soubor document.aux a případně další pomocné soubory.
Zkusme se na výsledek sazby document.dvi podívat. K tomu použijeme program
xdvi, který voláme v X Window Systému z příkazové řádky (například v xtermu)
takto:
xdvi document
Jestliže se po kratší prodlevě na terminálu začaly objevovat houfy čísel v hranatých závorkách a po nějaké době se objevilo graﬁcké okénko ze zobrazením sazby
našeho dokumentu, zase jsme byli úspěšní. Přitom se odehrála zhruba tato činnost:
1. Program xdvi překontroloval konzistenci souboru document.dvi a zjistil,
jaké bude potřebovat fonty.
2. Program xdvi začal podle vyhledávacích cest v texmf.cnf pátrat po bitmapových alternativách použitých fontů ve formátu pk, nicméně je v žádné
z možných vyhledávacích cest nenašel. Proto předal požadavek skriptu
mktexpk (dříve MakeTeXPK), aby se postaral o vytvoření prvního chybějícího
bitmapového fontu.
3. Skript mktexpk se podíval do konﬁguračního souboru k dvips s názvem
psfonts.map, zda požadované fonty nejsou PostScriptové. Dejme tomu, že
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4.

5.

6.
7.

nejsou. Proto skript implicitně předpokládá, že fonty jsou instalovány ve vektorovém formátu mf. Vyvolá tedy METAFONT s příslušnými parametry, aby
převedl fonty do bitmapového formátu (v požadovaném rozlišení).
Program METAFONT si nejprve musí najít bázi plain.base (podobně, jako
TEX hledá formát fmt). Pak rekurzivně hledá ve stanovených adresářích
vstupní soubory ve formátu mf a generuje bitmapový font. Každé písmeno
fontu se projeví na terminálu jedním číslem v hranaté závorce.
Po skončení METAFONTu skritp mktexpk komprimuje ještě výstup do formátu pk pomocí konverzního programu gftopk a uloží výsledek do stromu
vstupů tak, aby jej program xdvi mohl najít.
Program xdvi opakovaně volá mktexpk pro každý chybějící bitmapový font,
což vede k opakovanému volání METAFONTu a gftopk.
Až jsou všechny potřebné bitmapové varianty fontů vygenerovány, program
xdvi otevře v X Window Systemu okénko a zobrazí sazbu. Při novém vyvolání
xdvi na dokument se stejnými fonty se už nebude tato anabáze opakovat,
protože bitové mapy použitých fontů už na disku existují.

Pokud skript mktexpk zjistil v bodě 3, že se jedná o PostScriptový font, vytvoří
bitovou mapu jiným způsobem. Vyvolá pomocný prográmek gsftopk, který ve
spolupráci s Ghostscriptem (programem na rastrování jakýchkoli PostScriptových
vstupů) vygeneruje požadovanou bitovou mapu ve formátu pk ze vstupního souboru
pfb (Type1 PostScript). Aby to fungovalo, musí být v systému Ghostscript korektně
instalován. Ghostscript není součástí web2c distribuce a uživatel si jej musí instalovat z jiných zdrojů. Instalace Ghostscriptu by neměla být problematická, protože
se šíří zdarma ve formě zdrojových textů pro desítky různých operačních systémů.
Pokud chceme generovat PostScriptový výstup našeho dokumentu pro tisk na
PostScriptových tiskárnách, pak vyvoláme program dvips následovně:
dvips document
Program se zachová velmi podobně, jako xdvi. Pokud dokument odkazuje na
fonty, které nejsou PostScriptové, vyvolá se mktexpk a vygenerují se bitové mapy
těchto fontů METAFONTem. Ty se zařadí do PostScriptového výstupu jako mrňavé
bitmapové obrázky (Type3 fonty). Pokud máme fonty v Type1 formátu (pfb), pak
je potřeba zapsat jejich názvy a cesty do konﬁguračního souboru psfonts.map (někde v texmf/dvips). Program dvips tyto fonty zavede do výstupního kódu ve vektorové podobě přímo bez konverzí. Podrobněji se o problematice PostScriptových
fontů a konﬁguraci programu dvips zmíníme v kapitole deváté.
Pokud chceme tisknout na tiskárnách, které neumějí PostScript, pak doporučuji
nehledat další dvi ovladač, ale použít Ghostscript, který převede výstupní PostScriptový kód do jazyka použité tiskárny. Podrobněji, viz odstavec 4.7.
Pokud budeme vytvářet jen anglické dokumenty, právě jsme ověřili funkčnost celého web2c systému a více úprav pravděpodobně nebudeme potřebovat. V opačném
případě budeme muset generovat další formáty, které načítají české vzory dělení a
budeme se muset postarat o způsob práce s háčky a čárkami v systému. Rozbor
těchto problémů najdeme v kapitole páté.

58

Jednoduchou konﬁgurací editoru (například Emacsu) lze zařídit, aby úhozem
do vybrané klávesy editor uložil text na disk a na pozadí spustil TEX, který obnoví stávající dvi výstup. Jakmile xdvi zaznamená změnu dvi souboru, automaticky aktualizuje zobrazení sazby. Na monitoru tak máme trvale zobrazeny dvě
okénka: editor a prohlížeč. Je to poměrně solidní WYSIWYG systém. Tím je míněno, že v prohlížeči opravdu vidíme doslova a do písmene to, co se vytiskne na
tiskárně. Přitom sazbu lze poměrně pružně měnit vkládáním nových TEXovských
příkazů v editoru ve vedlejším okénku. Chceme-li se zcela osvobodit od příkazového řádku, konﬁgurujeme v editoru rovněž klávesy pro spuštění programu dvips
pro tisk výsledného dokumentu na různých tiskárnách, případně spuštění náhledu
PostScriptového výstupu prostřednictvím Ghostscriptu. Komfort, s jakým budeme
pracovat, není diktován žádným pevným uživatelským rozhraním. Záleží jen na nás,
jak vhodně konﬁgurujeme systém a svůj oblíbený editor.

4.5. emTEX – řešení pro DOS a OS/2
Balík emTEX je velice populární distribuce TEXu od Eberharda Mattese. Mattes pro vytvoření binárních programů TEX a METAFONT použil GNU kompilátor
jazyka C pro OS/2. Některé výsledné programy exe mohou běžet i pod DOSem.
Tam jsou ale možnosti celé distribuce poněkud omezeny.
Paradoxně nejvíce se emTEX užívá právě pod MS DOSem, protože to ještě před
několika lety byl mezi počítačovými laiky nejrozšířenější operační systém.4 ) Pokud
tito laici přešli na MS Windows, pak i zde hojně používají emTEX v DOSovém
emulátoru MS Windows. Je to ze dvou důvodů: A) na DOSový režim TEXování
si zvykli a B) emTEX umožňuje překódování vstupních textů z různých kódování
češtiny, což je v prostředí MS Windows (s nestandardními kódovacími „standardyÿ)
velmi užitečné. O těchto problémech si ale povíme více až v kapitole páté.
Distribuce emTEX je distribuována s binárními programy exe jako balík k volnému použití. Nejsou ale k dispozici zdrojové kódy, které Mattes k implementaci
TEXu použil. Chybí tedy především změnový soubor ke zdrojovému tex.web a
zřejmě plno dalších knihoven v jazyce C, které například optimalizují rychlost programu. Dá se předpokládat, že optimalizaci výkonu programu věnoval Mattes velké
úsilí. Srovnávací testy různých distribucí jednoznačně staví výkon emTEXu (zvláště
na velmi slabých počítačích) na první místo.
Velmi komfortní je prohlížeč výstupního dvi. V OS/2 samozřejmě prohlížeč okupuje vlastní okénko a lze jej ovládat plně myšoidním způsobem. Pro uživatele DOSu
je k dispozici pouze celoobrazovkový dviscr, který přes své nevýhody dané DOSem
stojí za povšimnutí. Myš sice nelze použít, ale přesto má prohlížeč plno funkcí a
možností konﬁgurace, které jsou velmi zajímavé. Uveďme například možnost nastavení výchozího rozlišení graﬁky, práce s elektronickým měřítkem nebo schopnost
čtení stejných konﬁguračních souborů, jako čtou tiskové ovladače. V těchto souborech lze nastavit třeba i tisk více stran na jeden list.
emTEX obsahuje programy tex.exe v různých variantách podle způsobu správy
vnitřní paměti TEXu. To souvisí s nároky, jaké bude program klást na své okolí.
4

) Počítačový odborník by MS DOS asi nikdy operačním systémem nenazýval.
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Zatímco tex.exe běží i na starých XTčkách s procesorem 8086, tex386.exe vyžaduje procesor aspoň 80386 a lepší a htex386.exe má stejné nároky na procesor,
ale podstatně větší nároky na paměť RAM. Varianty tex386.exe a htex386.exe
se označují jako 32bitové, tj. běží v reálném režimu procesoru a vyžadují spolupráci
externího ovladače paměti emx.exe nebo rsx.exe (oba jsou do distribuce přibaleny). S ovladači paměti mohou být na některých starých DOSových systémech
problémy.
Distribuce emTEXu obsahuje také implementaci programu METAFONT (mf.exe
a mf386.exe) a dále základní konverzní programy. Mattes k balíku přibalil již zmíněný dvi prohlížeč ve dvou variantách (pro DOS a OS/2) a dále sadu dvi ovladačů
pro jehličkové tiskárny, bublinkové tiskárny a laserové tiskárny. Pro převod dvi do
PostScriptu si musíme stáhnout Rokického dvips zvlášť. Program je šířen včetně
zdrojových textů volně a je k dispozici ve veřejných archivech též v běhové podobě
(exe), takže se uživatelé DOSu nemusejí shánět po kompilátoru jazyka C.
Nevýhodou (současného) emTEXu je poněkud odlišná struktura adresářů se
vstupními soubory (makrobalíky, fonty, atd.), než jaká je použita ve web2c distribuci Karla Berryho. Karl označil způsob členění podadresářů texmf/ ve své distribuci jako tzv. TDS (TEX Directory Standard), nicméně Eberhard tento standard
neakceptoval a zůstal u své koncepce členění vstupních souborů. Problémem pak
je, že se tyto adresářové struktury těžko sdílejí jednak emTEXem a jednak web2c
instalací TEXu.5 )
Pokud dvi ovladač z emTEXu nenašel bitovou mapu fontu ve formátu pk, pak
se mohou chybějící bitové mapy automaticky vygenerovat z vektorových popisů
mf METAFONTem. Je to podobné, jako ve web2c instalaci. V emTEXu se pro tyto
účely používá pomocný program mfjob, který na základě konﬁguračního souboru
dokáže opakovaně volat METAFONT a další konverzní programy. Možnost převádět
fonty z Type1 formátu (pfb) do bitmapového pk není v emTEXu na rozdíl od web2c
distribuce automatizována. Zde je potřeba fonty dopředu rastrovat ručně například
programem pstopk.
Určitou specialitou emTEXu je program fontlib.exe, který dovede „balitÿ větší
skupiny bitových map fontů ve formátu pk do společných knihovnen fli, Tyto
knihovny lze číst všemi dvi ovladači z emTEXu. Kromě toho je umí číst i ovladač
dvips Toma Rokického. Další specialitou emTEXu je možnost použití tzv. tcp tabulek v době generování formátu iniTEXem. Tím lze vnutit TEXu překódování vstupních textů podle použitého kódovacího standardu operačního systému do vnitřního
(na systému nezávislého) kódování TEXu. To využijeme zvláště při TEXování českých dokumentů.
Balík emTEX pro DOS neobsahuje žádné uživatelské rozhraní (ve formě nabídek). Nicméně ve veřejných sítích se potuluje plno jednoduchých „managerůÿ,
kterým lze spouštět v DOSu jednotlivé TEXové úkoly. Například emTEX v CSTEXu
(českém a slovenském TEXu) je doplněn o prográmek MNU, kterým lze konﬁgurovat
nabídku pro uživatele a spouštět z této nabídky DOSové dávky.
5

) Tím není řečeno, že to není vůbec možné. Konﬁgurační možnosti obou distribucí jsou totiž
poměrně rozsáhlé.
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4.6. Tiskneme z TEXu
Mezi časté otázky nových uživatelů TEXu patří i tato: „Mám tiskárnu typu
X.Y výrobce Y.Z a chtěl bych na ní tisknout z TEXu. Najdu přímo pro ni TEXový
dvi ovladač?ÿ Je třeba poznamenat, že tato otázka není položena zcela přesně.
Ovladač se totiž musí hledat v souvislosti s použitým operačním systémem a někdy
též v souvislosti se zvolenou distribucí TEXu. Nejsou-li tyto údaje v otázce zahrnuty,
těžko se na ni odpovídá. Navíc je ve většině případů zbytečné hledat dvi ovladač
ke konkrétnímu typu tiskárny, ale je lepší přizpůsobit se standardům použitého
operačního systému.
Výrobci tiskáren každou chvíli vytvoří nový model, který interně pracuje s jazykem, jenž je nekompatibilní s jazyky předchozích modelů. Protože navíc výrobci
často nezveřejňují technické parametry jazyka tiskárny, je skoro nadlidské úsilí pro
takovou tiskárnu napsat dvi ovladač. Zkusme se zeptat v obchodě před nákupem
tiskárny, zda k ní existuje ovladač k TEXu. Můžeme si být skoro jisti, že prodavač
(ani autorizovaný distributor) nebude vůbec vědět, co to je. Vždyť přeci tiskárna
obsahuje disketu s ovladačem pro MS Windows, tak co ten zákazník vlastně chce?
Skutečně, hledat tiskárnu, která by obsahovala softwarovou podporu pro veškeré
aplikace, které mohou zákazníka napadnout, není ta pravá cesta. Právě proto operační systémy pracují s dohodnutým standardním jazykem tiskových úloh a všechny
aplikace mají tiskové procedury programovány tak, aby na výstupu generovaly tento
standardní jazyk. K tiskárně pak musejí pro daný operační systém existovat ovladače, které převádějí jazyk tiskových úloh do interního jazyka tiskárny. Obecně to
pak vypadá takto:
aplikace

jazyk
tiskových úloh

ovladač
tiskárny

tiskárna

V UNIXových operačních systémech se za standard pro jazyk tiskových úloh
považuje PostScript. Tiskárna sama může interně pracovat s tímto jazykem (to dělají jen dražší tzv. PostScriptové tiskárny), nebo musí mít ovladač pro Ghostscript.
Ghostscript je program, který interpretuje jazyk PostScriptu a má v sobě zakompilovány ovladače jednotlivých tiskáren. Ghostscript je volně k dispozici včetně
zdrojových textů desítek ovladačů tiskáren. Zdrojové texty v jazyce C lze kompilovat pro desítky operačních systémů. Ghostscript se většinou implementuje do
UNIXového tiskového serveru, takže všechny tiskové úlohy přicházejí do serveru jako
PostScriptové. Server tyto úlohy v případě PostScriptové tiskárny pouze přesměruje bez interpretace a v případě jiné tiskárny zařadí při tisku Ghostscript jako ﬁltr.
Virtuálně se nám pak všechny tiskárny zapojené k serveru jeví jako PostScriptové.
Když tedy chceme tiskárnu připojit k UNIXu a není přímo PostScriptová, pak
by náš dotaz u prodavače tiskáren mohl znít takto: „Existuje pro interní jazyk této
tiskárny zdrojový text ovladače, který lze zakompilovat do Ghostscriptu?ÿ Obávám
se, že i nyní se může mnohým prodavačům zdát, že na něj mluvíme cizím jazykem.
Přitom nyní už to nelze jen tak prominout. Tisk z UNIXu prostřednictvím Ghostscriptu na tiskárny, které nemají PostScript, je totiž de facto standard. Nebude-li
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ovšem na naši otázku odpovězeno pozitivně ani u odborníků autorizovaných prodejců a my jsme se rozhodli tiskárnu připojit k UNIXovému operačnímu systému,
prostě ji nemůžeme koupit.
TEX v této situaci stavíme do role aplikace, která má za úkol (jako každá jiná
aplikace) při tisku generovat jazyk tiskových úloh standardizovaný operačním systémem. Jak jsme si řekli, v případě UNIXu se jedná o PostScript. Protože vesměs
každá distribuce TEXu obsahuje konvertor z dvi do PostScriptu (program dvips), je
tisk z TEXu na UNIXových systémech vyřešen. Podrobnější povídání o možnostech
TEXu při jeho vzájemné symbióze s PostScriptem najdeme v kapitole deváté.
V případě operačního systému MS Windows byla zvolena jiná strategie tiskových
úloh. Aplikace ve spolupráci se systémovým graﬁckým rozhraním (GDI – graphics
device interface) a s ovladačem tiskárny dodaným od výrobce tiskárny vytvoří tiskovou úlohu přímo v jazyku tiskárny. Tu pak tiskový server pouze přesměruje na
vstup tiskárny. Pokud máme komerční distribuci TEXu, asi její dvi ovladače budou spolupracovat s GDI systému a tisk bude na jakékoli tiskárně bez problémů.
Malinko komplikovanější je situace v případě, že se rozhodneme použít volně šířenou distribuci TEXu. V současné době neznám žádnou volnou distribuci TEXu
pro MS Windows, jejíž dvi ovladače by přímo spolupracovaly s GDI. Je tedy potřeba zapojit do tisku PostScript a Ghostscript. Výstup z TEXu převedeme pomocí
dvips do PostScriptu a ten načteme do Ghostscriptu. Implementace Ghostscriptu
pro MS Windows už s GDI systému umí spolupracovat – stačí v nabídce Ghostscriptu vybrat ovladač s názvem mswinpr2 (ověřeno pro Windows NT 4.0). Tím
se docílí, že Ghostscript nepoužije své vlastní ovladače k tiskárnám, ale ve spolupráci s GDI a s ﬁremním ovladačem tiskárny vygeneruje tiskovou úlohu v jazyce
tiskárny. Zdá se nám to komplikované? To je daň za to, že chceme kombinovat
komerční operační systém s nekomerční aplikací.

4.7. Přenositelnost TEXovských souborů v praxi
Měl jsem možnost pracovat jednak s implementací emTEXu v DOSu a jednak
s UNIXovým TEXem na systémech SUN OS a Linux. Přitom počítače byly spojeny
do sítě a pracovaly nad společným diskovým prostorem. Prakticky jsem ověřil, že
soubory pk, tfm a dvi jsou absolutně přenositelné. Je tedy možné spouštět TEX
třeba v DOSu a výsledné dvi rovnou prohlížet UNIXovým prohlížečem na vedlejším
počítači. Totéž platí obráceně, tj. TEX běží v UNIXu a prohlížeč v DOSu. Stejně
tak, pokud METAFONTem vyrobím fonty ve formátu tfm a pk v DOSu, mohu je
přímo použít v UNIXu a naopak.
Paradoxně nejvíce problémů je s přenositelností běžných textových souborů. Systémy mají totiž jinak implementovány značky pro konce řádků a kódování češtiny
se také používá jiné. Nicméně na přenos textového souboru ze systému do systému
existují konverzní prográmky a ﬁltry.
Binární formáty fmt nejsou obvykle kompatibilní. Obsahují totiž obraz paměti
toho TEXu, pro který jsou určeny. Vezmeme-li v úvahu přenositelnost textových
souborů, které jsou vstupními soubory při generování formátů, můžeme říci, že
nekompatibilita formátových souborů není žádným omezením.

62

Náměty k dalšímu čtení
O instalaci TEXu na UNIXu vyšel článek Martina Bílého ve Zpravodaji CSTUGu
Jak implementovat TEX [17].
K editoru Emacs můžeme kromě zmíněného 300 stránkového manuálu, který je
součástí editoru, sáhnout též po Learning GNU Emacs [25]. Makra AucTEX, která
podporují přípravu LATEXovského dokumentu v Emacsu, jsou zmíněna v článku
v TUGboatu GNU Emacs and front end to LATEX [125].
Po nainstalování TEXu pro náš operační systém bychom se o TEXu rádi dozvěděli něco více. Je možno si vybrat z řady zahraničních titulů: TEX for the Impatient [135], TEX für Forgeschrittene [8], Writing with TEX [43], Introduction to
TEX [79], Le petit Livre de TEX [114], TEX for the Beginner [117], Einführung in
TEX [113] a TEX für Fortgeschrittene [8].
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Na druhou stranu i pro hladký text (například beletrie) má TEX
nepopíratelné výhody, především v dokonalém algoritmu řádkového
zlomu, nezávislosti na počítači a výstupním zařízení a (alespoň) možnosti adaptace na národní prostředí. Pokud jsem měl možnost hovořit
s lidmi, kteří TEX zkusili používat, pak se obvykle shodují v jednom:
cesta zpět nevede, TEXu se vždy propadá.
Petr Novák, Oldřich Ulrych: TEX, Softwarové noviny, březen 1992

5

Čeština v TEXu
Od verze 3 umí TEX interpretovat všechny znaky ze vstupního souboru v osmibitové reprezentaci (256 možností). Říkáme mu proto osmibitový TEX, abychom
jej odlišili od starších verzí, které nepřipouštěly ve vstupním souboru symbol s kódem větším než 127 (sedmibitový TEX). Výhodou této staré verze bylo, že přinutila uživatele psát články přenositelné na mezinárodní úrovni. Představme si, že
bychom poslali do Ameriky zdrojový text článku, v němž bychom citovali jména
svých kolegů, a pro diakritiku v těchto jménech bychom například použili kódování
podle Kamenických. Takový článek by za velkou louží určitě těžko zpracovávali
svou konﬁgurací TEXu. Autor TEXu měl tedy dobré důvody, proč zpočátku nepřipouštěl „upgradeÿ na osmibitovou verzi. Nakonec takovou verzi přece jen udělal,
čímž umožnil snadnější šíření TEXu do neanglicky mluvících zemí, ale na druhé
straně otevřel možnost pro tvorbu lokálních konﬁgurací, které nejsou mezinárodně
kompatibilní.

5.1. Háčky a čárky pomocí TEXovských sekvencí
Pozastavme se nejprve u diakritiky pro sedmibitový TEX. Abychom například
vysázeli větu „Problémy přizpůsobení TEXu češtiněÿ, museli bychom v sedmibitovém TEXu do zdrojového textu napsat
Probl\’emy p\v{r}izp\accent23usoben\’{\i} \TeX u \v{c}e\v{s}tin\v{e}.

Když by někdo něco takového uviděl, okamžitě by TEX zavrhl a oprávněně by
prohlásil, že to už může rovnou editovat dokument v PostScriptovém popisu stránek
a z hlediska pracnosti a uživatelské neprůstřelnosti v tom není rozdíl. Proto byl pro
sedmibitovou verzi vytvořen speciální preprocesor. Jedná se o program, který čte
vstupní soubor v domluveném kódování horní poloviny ASCII a výstupem je soubor, obsahující odpovídající značky TEXu. Ten se teprve stává vstupním souborem
pro TEX.
Toto řešení má několik zásadních nevýhod. Například se stane, že potřebujeme
do sazby zařadit listing programu či něco podobného. V LATEXu je pro tento účel
deﬁnováno prostředí verbatim, uvnitř něhož je text interpretován doslova tak, jak je
napsaný (včetně všech TEXových značek a konců řádků). Napíšeme-li tedy v LATEXu
následující text
65

\begin{verbatim}
/* Toto je listing mého programu v jazyce C */
/* mohu použít jakékoli značky: \ $ # atd. */
\end{verbatim}

pak na výstupu dostaneme
/* Toto je listing mého programu v jazyce C */
/* mohu použít jakékoli značky: \ $ # atd. */

Pokud ale použijeme preprocesor, pak budeme nemile překvapeni. Listing našeho
programu bude mít poněkud exotickou podobu:
/* Toto je listing m\’eho programu v jazyce C */
/* mohu pou\v{z}\’{\i}t jak\’ekoli zna\v{c}ky: \ $ # atd.

*/

Odstranit tento problém v sedmibitové verzi, aniž bychom se drbali pravou nohou za levým uchem, nelze. Je sice pravda, že použití diakritiky ve „verbatim konstrukcíchÿ je velmi řídké, nicméně se to stává.
Ani v osmibitové verzi ale nemůžeme zcela zapomenout na způsob psaní textů
pomocí výše zmíněných značek. Tato metoda je nutná, pokud posíláme článek do
zahraničí a potřebujeme se v něm například podepsat. Pak musíme pro akcenty ve
jménu použít uvedené značky, které mají mezinárodní platnost. Neškodí si proto
ukázat přehled nejpoužívanějších značek.
\’a — á, pozor: \’i dává í, přičemž my chceme \’{\i}, což dá ı́,
\v{e} — ě, \accent23u — ů.
Další akcenty: \^o — ô, \‘a — à, \"u — ü, \=s — s̄,
\.m — ṁ, \~n — ñ, \u{g} — ğ.
Ještě speciality: \H{u} — ű, \t{mn} — mn,
⁀
\b{h} — h, \d{h} — h.,
¯
\c{c} — ç.
Další znaky: \l — l, \L — L, \aa — å, \AA — Å, \ae — æ, atd. . .
Uvedené akcentové sekvence jsou deﬁnovány ve všech mezinárodně uznávaných
formátech (plain, LATEX, AMSTEX) většinou pomocí TEX-primitivu \accent.
Tento příkaz vybere příslušný znak z fontu jako akcent (číslo odpovídá kódu ve
fontu), dále změří výšku následujícího písmene a akcent posadí nad toto písmeno
(případně též koriguje umístění podle sklonu písma). Všimněme si, že na český
kroužek nad u se při navrhování akcentových sekvencí nějak zapomnělo, takže jej
musíme vyjádřit přímo primitivním příkazem. Dále se v mezinárodních formátech
zcela zapomnělo na česká písmena ď a ť. Akcenty pro tato písmena nelze vyřešit
pomocí příkazu \accent. To by nevypadalo hezky. Pro tato písmena je třeba deﬁnovat nová makra (např. \softd a \softt), která obsahují přesný popis vzájemné
polohy akcentu a písmene. To je další starost navíc.
„Novějšíÿ formáty (csplain, LATEX2ε ) pracují běžně s fonty, které obsahují akcentované znaky na samostatných pozicích. Není tedy nutno tyto znaky sestavovat
primitivem \accent. V takových formátech se dá zařídit, aby výše zmíněné akcentové sekvence expandovaly přímo na kód znaku podle použitého fontu. To má
několik výhod:
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• Vstupní text může zůstat sedmibitový a tedy mezinárodně přenositelný.
• Vnitřně pracuje TEX s osmibitovými kódy a výsledné dvi je menší.
• Podle vnitřního osmibitového kódu lze zavést vzory dělení slov pro daný jazyk
a dělení slov funguje. Na druhé straně slova, která obsahují sestavení znaku
primitivem \accent nejdou vůbec automaticky dělit.
• V novějších formátech jsou dodeﬁnovány problematické znaky. Pro písmeno ů
je použita sekvence \r{u} (od slova ring). Na znaky ď a ť přirozeně expandují
sekvence \v{d} a \v{t}, což je spíše sémantický popis znaku než údaje o tom,
jak znak vypadá. Je též upraveno chování sekvence \’i, která expanduje na
í, což je rovněž ze sémantického pohledu v pořádku.
Ve formátu csplain lze nastavit toto nové chování akcentových sekvencí pomocí
příkazu \csaccents. Implicitně (bez použití tohoto povelu) je zachována zpětná
kompatibilita s formátem plain a tudíž sekvence pracují „postaruÿ a sestavují akcentované znaky z akcentu a základního písmene pomocí primitivu \accent. Příkaz
\cmaccents vrací chování akcentových sekvencí do tohoto implicitního stavu.1 )
\chyph
% zapnuto ceske deleni slov
Implicitn\v{e} sekvence expanduj\’\i{} postaru.
Slova s akcenty nebudou podl\’ehat d\v{e}len\’\i{} slov.
\csaccents
Zde je zapnuto nov\’e chov\’an\’i sekvenc\’i.
V\v{s}echna slova mohou b\’yt rozd\v{e}lena.
\cmaccents
A tu je znova v\v{s}e postaru.

V LATEXu 2ε je rovněž implicitně nastaveno staré chování akcentových sekvencí,
při kterém LATEX pracuje s fonty Computer Modern, jejichž kódování je zde označováno jako OT1. Pokud se deﬁnuje vnitřní LATEXové makro \encodingdefault jako
T1 ještě před \begin{document}, akcentové sekvence automaticky začnou expandovat na osmibitové kódy v kódování T1 (jedná se o kódování podle Corku, viz
dodatek F, sloupec Cork).
\documentclass{article}
\def\encodingdefault{T1} % prepne na vnitrni osmibitove kodovani
\begin{document}
Zde se akcentov\’e sekvence expanduj\’i na osmibitové k\’ody.
\end{document}

Pokud se deﬁnuje \encodingdefault jako IL2, bude LATEX automaticky expandovat akcentové sekvence na osmibitové kódy podle ISO 8859-2.
Podle nastavení \encodingdefault LATEX automaticky zavede takovou sadu
fontů, která je s tímto nastavením v souladu. Je pouze potřeba, aby byly požadované
fonty v LATEXu instalovány. V LATEXu bývají běžně instalovány EC nebo DC fonty 01
kódované podle Corku. CSLATEX (o něm se v této kapitole dozvíme později) dokáže
navíc pracovat s CS-fonty kódovanými podle ISO 8859-2.
1
) Znak % v ukázkách zahajuje komentář, který je ukončen koncem řádku. To je v TEXu obvyklý
způsob, jak do dokumentu vložit poznámky viditelné pouze ve vstupním souboru.

01 ! 0EXMR 1SHIVR JSRX] .WSY O¶HSZER¬ RINIR TSHPI 'SVOY EPI M TSHPI '7JSRX3 E TSHPI
FMXSZÀGL O¶HSZ¤R° HEP%°GL ^IQ° 1MQSXS NWSY M Z 9RMGSHI ZI JSVQ¤XY 38* O T °Q¬QY
TSYBMX° <I8I<IQ RIFS 0YE8I<IQ
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(RIW RINFÞBRÞN%°Q O¶HSZ¤R° EOGIRXSZERÀGL E HEP%°GL ^REO3 Z XI\XSZÀGL WSYFSVIGL NI
Z°GIF]XSZ¬ O¶HSZR° 98* REZE^YN°G° RE WXERHEVH 9RMGSHI

Nepředpokládáme, že by uživatel vkládal český text ve svém editoru pomocí
uvedených akcentových sekvencí. Přistupme proto k popisu přímého osmibitového
vstupu. Abychom mohli psát vstupní text „normálněÿ s háčky a čárkami, musíme
si přečíst následující odstavec o různých kódováních.

5.2. Vstupní kódování dokumentu a vnitřní kódování TEXu
Kódováním rozumíme úmluvu, jak reprezentovat v počítači jednotlivé znaky
použité abecedy číselnými hodnotami. Pro českou a slovenskou abecedu se bohužel
setkáváme s poněkud větším množstvím těchto úmluv. Na UNIXech je tato abeceda kódována podle standardu ISO 8859-2, na systémech OS/2 a MS Windows je
zvoleno kódování podle CP1250 a v DOSových emulátorech stejných systémů pak
CP852 (tomu se někdy říká PC Latin2). Na starších počítačích s DOSem se můžeme
setkat s kódováním podle Kamenických nebo podle KOI 8. Na počítačích Macintosh je rovněž použito kódování KOI 8. Textové soubory mají v různých těchto
systémech různé značky pro konce řádků.
TEX pracuje s fonty, které nejsou nijak závislé na operačním systému. Základní
TEXovské fonty najdeme ve formátu METAFONTu v každé distribuci TEXu a jejich
kódování je pevně dané a nemusí mít s kódováním použitém v operačním systému
nic společného.
Z uvedených důvodů musí být TEX vybaven ﬁltrem, který odstíní záležitosti
závislé na operačním systému od vnitřního světa TEXu, který na systému závislý
není. Takovým ﬁltrem je vstupní procesor, který je zabudován uvnitř TEXu. Ten
převádí konec řádku deﬁnovaný v operačním systému na vnitřní reprezentaci konce
řádku v TEXu a vstupní kódování dokumentu na vnitřní kódování použité v TEXu.
Tato konverze je též zpětná – do souboru log, na terminál a do pracovních textových
souborů TEX zapisuje zpětně v kódování, které je použito v operačním systému.
Výše zmíněný ﬁltr je implementován do TEXu prostřednictvím tzv. vektorů xord
a xchr, jejichž hodnoty je potřeba nastavit podle zvoleného kódování v operačním systému před kompilací TEXu ze zdrojových textů jazyka WEB. Takto kompilovaný spustitelný program TEX má ovšem jednu nevýhodu. Je možné jej použít
jen pro jediné vstupní kódování dokumentů a pro jedinou volbu vnitřního kódování uvnitř TEXu. To může být v určitých situacích omezující, zvláště v případě,
kdy je naše abeceda implementována v aspoň šesti různých kódovacích „standardechÿ. Proto jsou pro nás užitečné modiﬁkované implementace TEXu, ve kterých
je možno nastavit hodnoty vektorů xord a xchr dodatečně, například až při inicializování formátu. Mezi takové modiﬁkované TEXy patří emTEX, který používá
tzv. tcp tabulky, dále Y&YTEX, implementace TEXu modiﬁkovaná encTEXem [93]
nebo novější web2c TEX s tzv. tcx tabulkami.
Když inicializujeme nový formát, měli bychom být rozhodnuti, jaké fonty bude
tento formát implicitně používat. Podle těchto fontů pak volíme vnitřní kódování
TEXu. Pokud je toto kódování různé od kódování použitého v operačním systému,
musíme nastavit vektory xord a xchr pro daný formát na odpovídající hodnoty.
Jak se to dělá v konkrétních situacích ukážeme za chvíli.
Pro vnitřní kódování TEXu se pro češtinu a slovenštinu nejčastěji volí jedno ze
dvou kódování: 1. kódování podle CS-fontů (odvozené z ISO 8859-2, viz dodatek F,
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sloupec CS) nebo 2. kódování podle Corku (dohodnuté v anglickém městě Cork,
viz dodatek F, sloupec Cork). V tomto kódování jsou implementovány tzv. EC
fonty (dříve DC fonty). Jedná se o rodinu Computer Modern obohacenou o všechna
akcentovaná písmena všech latinkou píšících evropských jazyků.
Pokud chceme do TEXu v rámci pevně zvoleného vnitřního kódování zařadit další
font, který neodpovídá tomuto kódování, můžeme použít metodu tzv. virtuálních
fontů, o které se podrobněji zmíníme v následující kapitole.
Podle vnitřního kódování TEXu musíme při generování formátu nastavit další
informace pro správný chod TEXu. Jedná se o označení znaků, které budeme v daném jazyku považovat za písmena, dále musíme nastavit vazby malé-velké písmeno
a musíme zavést v tomto kódování vzory dělení slov.

5.3. Rozbor formátu csplain
F]PS

Ve formátu csplain je zvoleno vnitřní kódování TEXu podle CS-fontů, které jsou
kódovány podle ISO 8859-2. Pokud tedy pracujeme s UNIXovým operačním systémem, kde je použito pro textové soubory toto kódování, nemusíme nijak měnit
hodnoty vektorů xord a xchr.
Vstupní soubory pro formát csplain získáme z distribuce CSTEXu, kterou najdeme například na serveru http://math.feld.cvut.cz/olsak/cstex/. Potřebujeme archivy csfonts a csplain, které rozbalíme je do adresáře texmf/. Formát
pak můžeme generovat pomocí příkazu:2 )
tex -ini csplain.ini
a uložit výsledný csplain.fmt do adresáře texmf/web2c/. Vytvoříme ještě symbolický link
ln -s /usr/local/bin/tex /usr/local/bin/csplain
a můžeme vyzkoušet třeba příklad s telefonními ústředníky z první kapitoly:
csplain dopis
Pokud pracujeme s operačním systémem, který používá jiné kódování češtiny
než ISO 8859-2, musíme použít TEX, který umožňuje nastavit vektory xord a xchr.
V případě emTEXu a kódování podle Kamenických bychom generovali formát
csplain takto:
tex386 /i /8 /mt25000 /Ckamenic.tcp csplain.ini
Zde tabulka kamenic.tcp nastaví překódovací algoritmus z Kamenických do
ISO 8859-2. Pokud tabulku pro použité kódování v systému nenajdeme, můžeme
ji vyrobit pomocným programem maketcp. Parametr /i v naší ukázce generování
formátu znamená „iniTEXÿ. Volba /mt25000 zvětšuje paměť TEXu pro načtené
vzory dělení slov. Stejný parametr bude potřeba použít při spuštění TEXu s takto
připraveným formátem. Konečně /8 signalizuje TEXu, aby výstupy do pracovních
2

) Příklad předpokládá implementaci web2c. Máme-li jinou implementaci, je potřeba postupovat
podle její dokumentace.
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souborů, na terminál a do souborů log nepřepisoval do nečitelného TEXovského
značení kódů nap^^f8^^edklad takto3 ).
Pokud bychom použili například web2c implementaci TEXu modiﬁkovanou
encTEXem na operačním systému MS Windows, kde je použito kódování podle
CP1250, pak můžeme generovat formát takto:
tex -ini \let\enc=w \input csplain.ini
Volba \let\enc=w „probudíÿ encTEX, který nastaví xord a xchr vektory tak,
aby na vstupu bylo kódování podle CP1250 a vnitřní kódování zůstalo podle
ISO 8859-2.
Chceme-li použít například na stejném operačním systému tcx tabulky z novějšího web2c TEXu, musíme si uvědomit, že tyto tabulky (na rozdíl od předchozích
možností změny kódování) se nezapisují do vygenerovaného formátu, ale musejí
se zadat až při běhu TEXu. Formát proto vygenerujeme bez dodatečné informace
o kódování (tex -ini csplain.ini) a dále vytvoříme dávku (skript) s názvem
csplain.bat, kterou bude uživatel spouštět a která obsahuje jediný řádek:
tex &csplain -translate-file=cp1250cs %1 %2 %3 %4 %5
Poznamenejme ještě, že web2c TEX s tcx tabulkami prosadili do veřejných distribucí
poláci, kteří zřejmě mají s kódováním podobné problémy, jako my. Pokud první
řádek zpracovávaného dokumentu obsahuje hned z kraje znaky %&, pak navíc TEX
s tcx tabulkami dokáže přečíst následující údaje o použitém formátu a kódování
dokumentu.
%&csplain -translate-file=cp1250cs ^EWXEVEP¬ EPI TS ¤H XS ZI [IF G 8I<Y
\chyph
JYRKYNI
Tady je vlastní dokument v kódování cp1250 a požadujeme použít
formát csplain, který implicitně používá CSfonty. Proto je
vybrána tcx tabulka, která končí na dvojici písmen cs.
\end

Takový text lze pak zpracovat jednoduchým příkazem tex dokument.
Podívejme se nyní na vlastnosti formátu csplain podrobněji. V instalaci najdeme soubor csplain.ini, který je výchozím inicializačním souborem formátu.
Jeho obsah vypadá takto:
\input csfonts % re-defines primitive \font
\input plain
% format Plain
\restorefont
% original meaning of primitive \font
\input il2code % extra codes for czech / slovak letters in ISO 8859-2 encoding
\input hyphen.lan % czech / slovak hyphenation patterns (may be others too)
\input plaina4 % \hsize and \vsize for A4
\everyjob=\expandafter{\the\everyjob
\message{The format: csplain <Sep. 1996>.}
\message{The cs-fonts are preloaded and A4 size implicitly defined.}}
\ifx\enc\undefined\else \input enc-\enc.tex \fi % re-encoding using encTeX
\dump
3
) Kód ^^f8 znamená v ISO 8859-2 písmeno „řÿ a ^^ed je písmeno „íÿ, viz tabulku v dodatku F.
Ty dva zobáky v TEXu znamenají, že následuje hexadecimální kód znaku
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Zde je celkem přehledně vidět, jak bude „učeníÿ TEXu při inicializaci formátu
postupně vypadat. Po načtení souboru csfonts je redeﬁnován příkaz \font, který
je ve standardním Knuthově makru plain použit pro zavedení Computer Modern
fontů. Předeﬁnování způsobí, že se místo nich zavedou počeštěné obdoby těchto
fontů – CS-fonty. Dále se TEX naučí vše, co se praví v Knuthově souboru plain
včetně načtení vzorů dělení slov pro americkou angličtinu. Na tomto místě TEX
načte informace o CS-fontech, takže dále už můžeme příkaz \font vrátit do původního stavu (příkazem \restorefont). Dále TEX načte soubor il2code, v němž se
seznámí prostřednictvím příkazů \catcode, \lccode a \uccode s novými písmeny
a naučí se pracovat s rozšířeným kódováním podle ISO 8859-2. Nakonec se zpracuje
soubor hyphen.lan, v němž je možno deﬁnovat tabulky vzorů dělení pro různé jazyky. Tyto tabulky se ze souboru hyphen.lan volají příkazem \input. Implicitně
se zde zavedou vzory dělení slov pro český a slovenský jazyk. Konečně příkaz \dump
způsobí uložení nabytých vědomostí do souboru csplain.fmt.
Povelem \ifx\enc\undefined\else se testuje, zda byla na příkazovém řádku
deklarována sekvence \enc (viz ukázka generování csplainu pro MS Windows
s encTEXem). Pokud ano, zavolá se soubor enc-?.tex, kde otazník znamená
písmeno použité na příkazovém řádku (v našem příkladě enc-w.tex). V tomto
souboru se nastaví vektory xord a xchr pomocí speciálních primitivů encTEXu.
Podrobněji ještě rozebereme načtení vzorů dělení slov. Tyto vzory musejí obsahovat úseky slov složených pouze z písmen doplněných číslicemi a může se zde
vyskytnout tečka. Přitom za písmeno považuje TEX znak, který má nenulovou
hodnotu \lccode. Podívejme se do souboru il2code.tex, kde jsou tyto hodnoty
nastaveny pro českou a slovenskou abecedu podle ISO 8859-2. Dále se podívejme na
vzory dělení do souboru czhyphen.tex a skhyphen.tex (ty jsou volány ze souboru
hyphen.lan). Tam jsou použité znaky české abecedy zapsány pomocí akcentových
sekvencí, jak bylo ukázáno na straně 66. To činí soubory czhyphen.tex a skhyphen.tex nezávislé na kódování použitém v operačního systému. Pouze je potřeba
pohlídat, aby sekvence typu \v c expandovaly na potřebný kód podle vnitřního
kódování TEXu (v našem příkladě \v c musí podle CS-fontů expandovat na kód
232). To zařídí aktivace povelu \csaccents, který je použit v souboru hyphen.lan
a deﬁnován v souboru il2code.tex. Začátečníci často nevědí, která bije, když TEX
při inicializaci formátu prohlásí Nonletter, tj. že nějaký znak ve vzorech dělení není
písmeno. My už víme, že to je tím, že tento znak má nulovou hodnotu \lccode.
Shrneme nyní hlavní rozdíly mezi originálním formátem plain a csplainem.
• csplain má implicitně zavedeny CS-fonty místo Computer Modern fontů.
• V csplainu se předpokládá osmibitový vstup všech znaků české a slovenské 98*
abecedy mapovaný do vnitřního kódování podle ISO 8859-2, tj. podle CSfontů.
• V plainu je nastaveno implicitní tiskové zrcadlo (šířka řádků, výška sazby
a okraje) tak, že se předpokládá americký formát papíru Letter a okraje
jeden palec ze všech čtyř stran. V csplainu se předpokládá formát papíru
A4 a okraje jeden palec ze všech čtyř stran. Implicitní šířka řádku je tedy
v csplainu mírně menší než v plainu.
:RMX R° O¶HSZ¤R° NI Z GWTPEMRY MQTPMGMXRÞ WX¤PI -73
EPI NI QSBR¬ NI Z THJ8I<Y
WREHRS T ITRTYX RE 8 TSQSG° @MRTYX X GSHI % Z <I8I<Y ÐM 0YE8I<Y NI ZRMX R°
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• csplain má zavedeny navíc české a slovenské vzory dělení. České vzory se zapínají příkazem \chyph, slovenské vzory příkazem \shyph a originální vzory
pro americkou angličtinu příkazem \ehyph. Implicitně je nastaveno \ehyph
z důvodu kompatibility s formátem plain.
• V csplainu lze zapnout nové chování akcentových sekvencí pomocí příkazu
\csaccents. K původním významům akcentovaných sekvencí se lze vrátit
pomocí příkazu \cmaccents. Implicitně je nastaveno \cmaccents z důvodu
kompatibility s formátem plain.
• V csplainu je deﬁnován příkaz \uv pro české \uv{uvozovky}. Rovněž lze použít příkazy na nižší úrovni: \clqq je zkratka pro levý znak českých uvozovek
(„), \crqq pro pravý (ÿ), \flqq je levá francouzská uvozovka («) a \frqq je
pravá (»). V češtině se tyto uvozovky používají obráceně, tedy nikoli «takto»,
ale »takto«.
Protože CS-fonty jsou nadmnožinou Computer Modern fontů, lze zpracovat anglické dokumenty csplainem stejně, jako originálním plainem. Je ovšem potřeba,
aby měl dokument své vlastní nastavení tiskového zrcadla, jinak bude formátován
pro papír velikosti A4, zatímco originální plain předpokládá velikost papíru Letter. V obou případech se jedná o poměrně zrůdný tiskový formát (s ohledem na
drobné písmo, které je použito jako implicitní), a proto se s dodatečným nastavením tiskového zrcadla setkáváme v dokumentech často. Ukažme si proto, jak se to
dělá:
\voffset=0in
% velikost horního okraje plus 1 palec
\hoffset=0in
% velikost levého okraje plus 1 palec
\hsize=6.5in
% šířka řádku (jednotka in znamená palec)
\vsize=8.9in
% výška sazby (bez stránkové číslice)
% ---------- Výše uvedené hodnoty jsou implicitní pro plain
\hsize= 159.2mm
% šířka řádku
\vsize= 239.2mm
% výška sazby
% ---------- Výše uvedené hodnoty jsou implicitní pro csplain
\voffset=-1in
\advance\voffset by 2cm
% velikost horního okraje bude 2cm
\hoffset=-1in
\advance\hoffset by 1.5cm % velikost pravého okraje bude 1.5cm
\hsize=10cm
% šířka řádku bude 10 cm
\vsize=\topskip
\advance\vsize by 15\baselineskip % sazba bude mít 16 řádků na stránce

V dodatku A si můžeme přečíst podrobnější informace o použitých primitivech
v ukázce.

5.4. Čeština a slovenština LATEXu
LATEX bohužel není jediný. Z pohledu „počeštěníÿ obvykle mluvíme o třech nejčastějších variantách LATEXu:
• Originální anglický LATEX, který neobsahuje vzory dělení pro český ani slovenský jazyk.
• Babelizovaný LATEX, který je napojen na balík Babel (viz níže).
• CSLATEX, který se specializuje na český a slovenský jazyk.
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Všechny tyto možnosti mohou vycházet ze „staréhoÿ LATEXu 2.09 nebo z nějaké
verze LATEXu 2ε . Abychom se do toho nezamotali, budeme nadále považovat pod
pojmem LATEX pouze LATEX2ε .
LATEX se inicializuje spuštěním iniTEXu na soubor latex.ltx. Tento soubor je
distribuován v dílčích souborech *.dtx, které je nutno většinou nejprve „spojitÿ
do jednoho velkého latex.ltx. To se dělá obvykle spuštěním iniTEXu na soubor
unpack.ins. Soubory LATEXu jsou totiž distribuovány ve formátu docstrip. Podrobněji se o tomto formátu dozvíme v kapitole dvanácté.
Při spuštění iniTEXu na soubor latex.ltx se TEX „naučíÿ základní makra
LATEXu. Ještě během iniTEXu tato makra zjistí, zda se ve vstupních adresářích
TEXu náhodou nenalézají tyto soubory:
•
•
•
•

fonttext.cfg –
fontmath.cfg –
preload.cfg –
hyphen.cfg –

konﬁgurace textových fontů,
konﬁgurace matematických fontů,
zavedení metrik implicitních fontů,
zavedení vzorů dělení slov.

Pokud se tyto soubory v některém ze vstupních adresářů nacházejí, pak je TEX
v rámci inicializace formátu načte. Pokud neexistují, načte TEX místo nich soubory fonttext.ltx, fontmath.ltx, preload.ltx a hyphen.ltx, které jsou součástí každé distribuce LATEXu. Pak teprve uloží TEX nabyté vědomosti do formátu
latex.fmt.
Testování přítomnosti souborů cfg umožní LATEXu vnutit v době inicializace
formátu lokální potřeby na fonty a vzory dělení slov. Pokud nejsou přítomny při
inicializaci formátu žádné z uvedených cfg souborů, vytvoří se originální LATEX,
který umí správně pracovat pouze s anglickým jazykem.
Než se pustíme do rozboru lokalizovaných verzí LATEXu, zopakujme si, jak LATEX
pracuje s kódováním textových fontů (viz konec odstavce 5.1).
• \def\encodingdefault{OT1} – LATEX bude pracovat s Computer Modern
fonty. Akcentové sekvence \v, \’, atd. expandují na primitiv \accent. Osmibitový vstup bez dodatečné úpravy nebude pracovat správně – všechny
akcentované znaky budou ignorovány. Vzory dělení pro český a slovenský
jazyk nelze v tomto kódování zavést. Toto nastavení je v LATEXu implicitní.
• \def\encodingdefault{T1} – LATEX bude pracovat s EC nebo DC fonty
(podle toho, které jsou instalovány) ve vnitřním kódování podle Corku. Akcentové sekvence expandují přímo na příslušný osmibitový kód. Osmibitový
vstup bude v pořádku, pokud je připraven v kódování podle Corku nebo
pokud je do tohoto kódování transformován pomocí vhodného nástroje.
• \def\encodingdefault{IL2} – LATEX bude pracovat s CS-fonty (pokud jsou
instalovány) ve vnitřním kódování podle ISO 8859-2. Akcentové sekvence expandují přímo na příslušný osmibitový kód. Osmibitový vstup bude v pořádku, pokud je připraven v kódování podle ISO 8859-2 nebo pokud je do
tohoto kódování transformován pomocí vhodného nástroje.
Oním „vhodným nástrojemÿ myslíme buď správné nastavení vektorů xord a
xchr (tcp tabulky emTEXu, encTEX, tcx tabulky) nebo použití balíčku inputenc.
Protože se balíček inputenc v LATEXu používá poměrně často, vysvětlíme si jeho
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principy. Při použití tohoto balíčku se předpokládá, že vektory xord a xchr neprovádějí žádné překódování a že uživatel napíše do záhlaví dokumentu kódování,
které skutečně používá ve svém operačním systému. Nechť například pracujeme
v kódování CP1250. Pak by záhlaví našeho dokumentu mohlo vypadat takto:
\documentclass{article}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\def\encodingdefault{T1}
\begin{document}
Tady píšu česky.
\end{document}

% Vstup bude v kódování CP1250
% Vnitřní kódování volím T1

Tato ukázka bude kupodivu fungovat i v originálním LATEXu. Je to tím, že zde
nepožadujeme zapnutí českých vzorů dělení slov, a že kódování T1 (na rozdíl od
IL2) je zařazeno do každé distribuce LATEXu.
Balíček inputenc aktivuje všechny vstupní kódy větší než 127 tak, že tyto
kódy expandují na odpovídající akcentové sekvence. Tyto akcentové sekvence pak
expandují díky volbě \encodingdefault na kód podle T1 kódování, na které
navazují DC nebo EC fonty. Příklad by dokonce fungoval i s \encodingdefault
OT1, protože uvedené akcentové sekvence by expandovaly na odpovídající činnost
primitivu \accent. Je vidět, že podpora vstupního kódování balíčkem inputenc není závislá na volbě kódování fontu. Náš příklad by fungoval i pro volbu
\def\encodingdefault{IL2}, pokud by byla podpora tohoto kódování v LATEXu
instalována.
V hranaté závorce parametru pro inputenc musíme zapsat název kódování
vstupního textu. Tento název koresponduje s názvem souboru s příponou def v instalaci LATEXu.
Balíček inputenc má některé nevýhody. Všechna akcentovaná písmena jsou aktivní a nelze je použít v nově deﬁnovaných TEXovských sekvencích. Také využití
pracovních souborů (primitivem \write) přináší hodně problémů.
V dalším textu rozebereme dvě alternativy počeštění LATEXu – Babel nebo
CSLATEX. Počeštěním zde rozumíme především zavedení vzorů dělení slov ve zvoleném vnitřním kódování.
Balík Babel je nástroj pro práci s více jazyky současně v LATEXu. Obsahuje cfg
soubory pro generování formátu LATEXu, prostřednictvím kterých je možno zanést
do LATEXu vzory dělení mnoha jazyků. Babelovský hyphen.cfg odkazuje na soubor language.dat, kde lze jednoduše odstranit komentáře u řádků s požadovanými
vzory dělení vybraných jazyků a tyto vzory dělení se při generování formátu zavedou. Problém ale je, že tyto vzory dělení se v současné verzi Babelu (rok 1998)
zavádějí pouze v kódování podle Corku a na toto kódování navazují EC fonty. Ty ale
nejsou v našich zemích příliš používané. Pokud byl LATEX generován za přítomnosti
cfg souborů z Babelu, říkáme mu babelizovaný LATEX.
Balík CSLATEX obsahuje soubory fonttext.cfg a hyphen.cfg, které je potřeba
instalovat před inicializací formátu. V souboru fonttext.cfg je deﬁnováno propojení na CS-fonty a deklarováno kódování IL2. Soubor hyphen.cfg obsahuje zavedení
vzorů dělení českého a slovenského jazyka podle kódování IL2. Takto vygenerovaný
formát nazýváme CSLATEX.
V CSLATEXu může vypadat hlavička dokumentu třeba takto:
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'70E8I< NI HRIW ^EWXEVEPÀ E HSTSVYÐYNI WI NIN RITSYB°ZEX : THJ8I<Y
TSYBMNXI FEFIP Z 0YE8I<Y RIFS <I8I<Y TSYBMNXI FEP°ÐIO TSP]KPSWWME

\documentclass{article}
\def\encodingdefault{IL2}
\AtBeginDocument{\czech}
\frenchspacing
\begin{document}
Tady je český text.
\end{document}

% Vnitřní kódování bude ISO 8859-2
% Vzory dělení podle českého jazyka
% Upravené mezerování

V CSLATEXu předpokládáme, že bude vstupní text kódovaný podle ISO 8859-2,
takže většinou není potřeba použít balíček inputenc. Pokud používáme v operačním systému jiné kódování, pak se doporučuje upravit vektory xord a xchr
podobně, jako v csplainu.
CSLATEX obsahuje styl czech.sty, který (mimo jiné) nahrazuje uvedené tři řádky
z předchozí ukázky. Záhlaví dokumentu může tedy vypadat jednodušeji takto:
\documentclass{article}
\usepackage{czech}
\begin{document}
Tady je český text.
\end{document}

Problém je, že styl czech.sty z CSLATEXu není kompatibilní s babelizovaným
EXem. Babel přináší svůj vlastní czech.sty a ten zas nelze použít v CSLATEXu.
Toto dilema řeší většina českých uživatelů tak, že vymaže z instalace vše, co souvisí
s Babelem. Další možností je nazvat babelizovaný LATEX jako latex a CSLATEX jako
cslatex a nastavit speciální konﬁguraci TEXu, při které je vyhledávání vstupních
souborů v různých vstupních adresářích závislé na názvu použitého formátu. Taková konﬁgurace je možná jen v některých distribucích. Čeští odborníci na LATEX
se snaží prosadit principy CSLATEXu do mezinárodního Babelu a spojit tak oba
nekompatibilní LATEXy do jednoho. Snad se toho dočkáme už brzy.
CSLATEX má ještě jednu zajímavou vlastnost. Vzory dělení mohou být zavedeny
do formátu v různých kódováních. K tomu účelu upravme část souboru hyphen.cfg
například takto:
LAT

\DeclareLanguage[IL2,T1]{\czech}{czhyphen.tex}{\lefthyphenmin=2
\righthyphenmin=3
\@requesthyphens}%

Tato úprava způsobí zavedení dvou různých vzorů dělení pro český jazyk – jednou kódovaných podle IL2 a podruhé podle T1. Volba kódování fontu v dokumentu
pak automaticky inicializuje vzory dělení v odpovídajícím kódování.

5.5. Styl czech.sty

7X]P G^IGL WX] NI HRIW ^EWXEVEPÀ E RITSYB°ZERÀ

V tomto odstavci popisujeme stylový soubor czech.sty z CSLATEXu, který lze
použít v LATEXu 2.09 i 2ε , v csplainu i plainu, v AMSTEXu a dalších formátech.
Nelze jej (zatím) použít v babelizovaném LATEXu. Styl czech.sty z Babelu zde
nepopisujeme. Vše, co je zde řečeno o stylu czech.sty, platí analogicky pro styl
slovak.sty pro slovenský jazyk.

75

Do svého dokumentu nemusíme makra ze souboru czech.sty vždy zavádět.
Obecně bych doporučoval dodržovat tuto zásadu: pokud používáme formát csplain,
pak styl czech.sty raději nezavádíme. Styl totiž podléhá určitému vývoji a může se
stát, že něco nebude v budoucnu zcela stejně fungovat. Formát csplain jsme si přece
vybrali právě pro jeho stabilitu a jednoduchost. Na začátku dokumentu použijeme
pouze příkaz \chyph pro aktivaci českého dělení slov. Víc nebudeme potřebovat.
Ferdinand Mravenec sice použil v první kapitole styl czech.sty, ale udělal to
jen proto, aby ukázal možnost zavedení vnějších souborů a aby mu fungoval příkaz
\today. Většina uživatelů plainu ale raději deﬁnuje svůj vlastní příkaz \today (viz
stranu 104) a stylový soubor czech.sty kvůli takové maličkosti nepoužije.
Na druhé straně uživatelé LATEXu jsou přímo vedeni k tomu, aby pro každý
dílčí úkol použili další balíček maker. Jim bych proto doporučoval styl czech.sty
nevynechat. Na straně 74 jsme si všimli, že vynechání tohoto stylu vyžaduje aspoň
tři příkazy v záhlaví dokumentu navíc.
Zavolání tohoto stylu ovlivní činnost TEXu v následujících bodech.
Algoritmus dělení slov aktivuje české vzory dělení.
Mezery za tečkami a čárkami budou menší.
V CSLATEXu se nastaví \encodingdefault na IL2.
Je deﬁnován příkaz \uv pro české uvozovky.
Příkaz \chapter způsobí sazbu slova „Kapitolaÿ a nikoli původně deﬁnovaného slova „Chapterÿ.
• Totéž platí pro další automaticky generovaná slova, např. Obrázek, Tabulka,
Literatura apod.
• Příkaz \today vysází datum česky.

•
•
•
•
•

Věnujme se nyní jednotlivým bodům trochu podrobněji.

• České dělení slov. Jak bylo ukázáno v předchozích odstavcích, tabulky vzorů
dělení slov se načítají v době inicializace formátu. Každá tabulka má své číslo. TEX
implicitně startuje s aktivní tabulkou č. 0, což reprezentuje dělení slov podle amerických pravidel. Použití stylu czech.sty způsobí, že aktivní bude jiná tabulka –
odpovídající českým vzorům dělení slov. Stručně řečeno, zapne se algoritmus českého dělení slov. Totéž v csplainu zařídí příkaz \chyph bez nutnosti volat styl
czech.sty.
Kromě tabulky vzorů dělení pracuje TEX též s tabulkou výjimek, přičemž pro
každý jazyk existuje zvláštní tabulka výjimek. Určitý „výchozí stavÿ těchto tabulek
bývá načten už ve formátu, ale tabulky výjimek mohou být rozšířeny na libovolném
místě v dokumentu pomocí příkazu \hyphenation následovaným výpisem výjimek.
Tento příkaz rozšiřuje tabulku toho jazyka, jaký je v okamžiku použití příkazu aktivní. Znamená to, že napíšeme-li příkaz \hyphenation před zavedením stylu czech
(před příkazem \chyph), rozšiřujeme tabulku s číslem 0 pro americkou angličtinu,
zatímco tentýž příkaz napsán po zavedení tohoto stylu (po příkazu \chyph) rozšíří
tabulku výjimek českého jazyka.
• Mezery za interpunkcí. TEX pracuje s tzv. „SF-kódyÿ (space-factor codes),
které je možno přidělit každému znaku. Tyto kódy způsobí deformaci mezery za
určenými znaky (deformace vzhledem k „obyčejnéÿ mezeře, deﬁnované ve fontu).
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PlainTEX, LATEX i AMS-TEX vycházely z tradic americké sazby. Tam dávají za
tečkami a čárkami přednost větším mezerám. V české sazbě je tomu právě naopak.
Čeští sazeči se snažili o pokud možno stejnou vizuální plochu mezi všemi slovy,
a tudíž mezery za tečkami a čárkami zkracovali.
Zavedením stylu czech.sty se předeﬁnují implicitní „americké SF-kódyÿ a nastaví se kompromis: mezery se ani nezkracují, ani neprodlužují. Stejnou funkci má
v csplainu příkaz \chyph. Na terminálu počítače poznáme odlišné mezerování podle
hlášení
\frenchspacing is set on
Po vyzkoušení rozdílu mezi první a druhou variantou může někdo namítnout, že
se jedná o „nanometrovéÿ problémy. TEX je ovšem koncipován tak, aby se v něm
daly řešit problémy sazby do posledního detailu, takže nás tato „nanometrováÿ
preciznost nepřekvapí.
• Vnitřní osmibitové kódování v CSLATEXu. LATEX i CSLATEX má implicitně
nastaveno \encodingdefault na hodnotu OT1. Bez dalšího nastavení tedy pracuje
s Computer Modern fonty, které nemají samostatné akcentované znaky. To komplikuje použití osmibitového vstupu. Pokud se o to někdo pokusí (bez dodatečného
volání balíčku inputenc), zjistí, že se všechny akcentované znaky z dokumentu
prostě vytratí. V kódování OT1 navíc nelze zavést české vzory dělení slov.
Formát csplain tyto problémy nemá, protože implicitně pracuje s CS-fonty.
V LATEXu je tedy pro české dokumenty bezpodmínečně nutné zvolit v záhlaví
dokumentu nějaké osmibitové vnitřní kódování. Styl czech.sty to udělá za nás –
nastaví \encodingdefault na IL2. Chceme-li použít vnitřní kódování T1, pak musíme:
1. Zavolat styl pomocí \usepackage[T1]{czech}.
2. Použít balíček inputenc, protože pravděpodobně nebudeme mít vstupní text
připraven v kódování podle Corku.
3. Při generování formátu zavést vzory dělení také v kódování podle Corku. To
vyžaduje úpravu souboru hyphen.cfg před generováním formátu.
4. Smířit se s problémy s češtinou v pracovních souborech v důsledku použití
balíčku inputenc.
5. Smířit se s horším typograﬁckým řešením akcentů v EC/DC fontech ve srovnání s CS-fonty.
• České uvozovky. Pro české uvozovky je přímo ve formátu csplain deﬁnován
příkaz \uv. LATEX tento příkaz vnitřně nedeﬁnuje, a proto je nutno zavolat styl
czech.sty, kde je příkaz deﬁnován.
Deﬁnice \uv z csplainu i ze stylu czech.sty mají jistou nevýhodu: nevyrovnávají znaky pro uvozovky podle tabulky kerningových párů (tento pojem bude
vysvětlen v kapitole šesté, strana 92). Deﬁnujme si proto vlastní makro pro uvozovky jednoduše takto:
\def\uv#1{\clqq#1\crqq}
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Toto řešení zachovává vyrovnání uvozovek podle tabulky kerningových párů, ale
neumožní v argumentu uvozovek manipulovat s kategoriemi znaků (\catcode), což
znamená, že nebudou například fungovat verbatim konstrukce uvnitř uvozovek. Pokud nutně takové konstrukce uvnitř uvozovek potřebujete, ponechte starou deﬁnici
uvozovek ze stylu czech.sty nebo z csplainu nezměněnu. Komu se podaří vytvořit
takové makro pro uvozovky, které by 1. dodržovalo kerningové páry po obou stranách, 2. umožňovalo verbatim konstrukce uvnitř uvozovek a 3. zapisovalo se stejně
jako dosud (tj. \uv{text}), nechť se ozve autorovi této knížky.
V anglických dokumentech se v TEXu používá pro uvozovky zápis ‘‘text’’, což
se vysází jako “text”. Ve stylu czech.sty je deﬁnován příkaz \csprimeson, který
předeﬁnuje chování uvedených dvojic znaků tak, aby se sázely uvozovky české, tedy
„textÿ. Tento příkaz nedoporučujeme používat, protože aktivuje znaky „‘ÿ a „’ÿ,
což může způsobit potíže v jiných makrech. Raději používejte pro sazbu českých
uvozovek příkaz \uv.
• Automaticky generovaná slova. Vyšší formáty (LATEX a AMS-LATEX) umožňují automatické generování některých slov. Například v LATEXu lze pro seznam
literatury použít prostředí
\begin{thebibliography}{99}
...
\end{thebibliography}

Tento seznam má stanovenou strukturu, přičemž např. odkazy a reference na literaturu v dokumentu se generují automaticky. Lze také použít seznam literatury
z jisté databáze (BibTEX, viz str.184). Ve všech případech se seznam literatury
sází jako samostatná sekce a pokud nepoužijeme styl czech.sty, bude mít tato
sekce název „Referencesÿ případně „Bibliographyÿ. Použití stylu czech.sty předeﬁnuje tyto příkazy LATEXu tak, že na výstupu dostaneme název „Literaturaÿ. Podobná věc platí i pro další automaticky generovaná slova. Například příkaz LATEXu
\listoftables vysází seznam tabulek nadepsaný jako „Seznam tabulekÿ a nikoli
jako „List of Tablesÿ. Naprosto analogická záležitost se týká příkazu \today, který
už známe z první kapitoly.

5.6. Program vlnka
Ve slušných tiskovinách (a podle typograﬁcké normy) se nevyskytují neslabičné
předložky na konci řádku. Uvedli jsme si už v jiné souvislosti, že symbol vlnka: ‘~’
ve zdrojovém textu se vysází jako mezera, ale TEX má zakázáno v takové mezeře
dělit řádky. Stačí tedy doplnit do zdrojového textu za neslabičné předložky tento
znak. Vstupní text by měl tedy vypadat například takto:
K~potlačení řádkového zlomu v~nevhodných místech užijeme vlnku.
Autor textu na to ale v případě neslabičných předložek nemusí neustále myslet.
Doplnění vlnek se totiž před závěrečným zpracováním může provést automaticky
pomocí programu vlnka. Tento program je součástí CSTEXu včetně zdrojových kódů
v Pascalu. Kromě toho existuje ještě analogický program vlna, který je dodáván
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včetně zdrojových kódů v jazyce C a byl vytvořen jako experiment v C-WEBu (viz
stranu 202). Tento program je snadno implementovatelný pro UNIXové operační
systémy.
Existuje plno dalších míst, kde nesmíme podle normy „Základní pravidla
sazbyÿ rozdělit řádky. Například za iniciálami (J.~K.~Tyl) nebo za číslicí v datu
(1.~dubna). Tam program vlnka bohužel vlnku nedoplní. Proto je potřeba na
taková místa dát pozor.

5.7. Další problémy
Nevýhodou všech mezinárodně používaných formátů a stylů je skutečnost, že jej
navrhli typografové v Americe. Ti samozřejmě vycházeli z tamějších tradic sazby.
Tyto tradice se v mnohém liší od našich a ne všechno je ve stylu czech.sty zahrnuto. Zmíníme například problém „tečkováníÿ. V české odborné literatuře se názvy
odstavců píší s tečkou za poslední číslicí, tedy tak, jak je zde uvedeno v prvním
případě:
2.4. Rostliny brukvovité

2.4 Rostliny brukvovité

přitom LATEX nám vysází o jednu tečku méně, jak je ukázáno v případě druhém.
Všimněme si ale, že tečkovací problém není jednotný ani v české literatuře. Mnohdy
záleží na vkusu sazeče. Dokonce se mi podařilo objevit knihu, kde jsou oba způsoby
nahodile míchány. Druhý způsob (používaný LATEXem) je u nás přeci jen méně
běžný.
LATEX také vysadí první odstavec za nadpisem bez odstavcové zarážky. Z hlediska
vkusu to jedině vítáme, protože tato zarážka mnohdy opticky koliduje vertikálně
právě s číslem odstavce. Na druhé straně i toto pravidlo není v naší sazbě zcela
obvyklé. Takto by se dalo o různých „zvycíchÿ LATEXu a AMS-TEXu pokračovat.
Samozřejmě, že to není problém samotného TEXu. Ten se takovým drobnostem
dokáže snadno přizpůsobit, problém je jen v tom, že nevznikl žádný hojně užívaný
formát TEXu v dílnách českých sazečů.
Mezi prostředky pro elektronickou sazbu patří řada pomocných programů, které
musely být upraveny s ohledem na češtinu, případně vytvořeny zcela znova. Například korektor překlepů šířený v CSTEXu je shodný s tím, který se používal v Mladé
frontě Dnes. Tento korektor není šířen volně, nicméně členové Československého
sdružení uživatelů TEXu jej mohou dostat zadarmo. Podobná situace je s editorem CSED, který je vhodný pro přípravu zdrojových textů psaných v českém a
slovenském jazyce. Přímo z tohoto editoru lze volat zmíněný korektor překlepů.
Dále například program na seřazování slov podle abecedy (při vytváření rejstříků)
je šířen volně a je upraven Z. Wagnerem z anglické verze tohoto programu na česká
a slovenská pravidla abecedního řazení slov podle normy ČSN 01 0181 [89].
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Náměty k dalšímu čtení
CS-fonty a zde popsané formáty csplain a CSLATEX jsou součástí balíku nazvaného
CSTEX. Najdete jej na http://math.feld.cvut.cz/olsak/cstex/.
Doporučujeme si přečíst normu „Základní pravidla sazbyÿ [89], kde jsou jasně
formulované požadavky na správnou českou sazbu. Tato norma je bohužel velmi
často porušována a možná i proto byla zrušena.
Pro inspiraci můžeme dále sáhnout po třídílné práci Oldřicha Hlavsy Typographia [49–51], která obsahuje plno ukázek dobré české typograﬁe. Také můžeme
doporučit Menhartovu učebnici psaného písma Nauka o písmu [84] nebo Písmo ve
výtvarné výchově [116] Miloše Slezáka. Zajímá-li nás historie knihtisku, můžeme
sáhnout po velice pěkné knížce Z historie evropské knihy [59].
Kroužkový blok Typograﬁcký manuál [15] klade velký důraz na informace o typograﬁi a navíc obsahuje popis některých komerčně šířených DTP systémů.
Připomeňme znovu, že problematiky češtiny v TEXu se též lehce dotýká český
překlad Doobova textu Jemný úvod do TEXu [34], kde jsou věnovány tři samostatné
odstavce záležitostem, které se týkají CSTEXu.
O problematice českých fontů v TEXu pojednává článek ve Zpravodaji CSTUGu:
Úvaha o fontech v CSTEXu [100]. S jednotlivými možnostmi kódování dokumentů
v TEXu podrobně seznamuje článek Putování písmene ř z klávesnice na papír [98].
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When you’re typing a manuscript for TEX, you need to know what
symbols are available. The plain TEX format is based on the Computer Modern fonts, which provide the characters needed to typeset
a wide variety of documents.
Donald Ervin Knuth: The TEXbook.

6

Jak TEX pracuje s fonty
Pod pojmem „fontÿ budeme rozumět souhrn jistých údajů, které se vztahují
k písmenům jedné abecedy nebo znakům jednoho konkrétního vzhledu. Kromě písmen abecedy se do fontu zahrnují i další symboly s abecedou související (například
číslice, interpunkce apod.). Mimoto v TEXu existují speciální fonty, které žádnou
abecedu neobsahují, pouze tvoří skupinu matematických symbolů. Údaje uložené
ve fontu můžeme rozdělit následujícím způsobem:
• údaje o rozměrech symbolů
• údaje o mezerách mezi slovy
• další metrické údaje o vzájemných polohách objektů z fontu (např. v matematické sazbě informace o polohách indexů)
• další údaje vztahující se k dané skupině symbolů (např. údaje o ligaturách)
• údaje o tvaru jednotlivých symbolů.

Skupina údajů, uvedená v posledním bodě není záležitostí TEXu samotného.
Problematikou toho, jak symboly konkrétně vypadají, se zabývají až další programy,
které zpracovávají výstup TEXu (soubor dvi). Údaje o každém fontu jsou tedy
rozděleny do dvou částí. První z nich (tak zvané metriky fontu) jsou uloženy ve
zvláštním souboru s příponou tfm, který TEX načítá v případě, že s daným fontem
pracuje. Tam jsou uloženy informace, které jsme zde uvedli v prvním až čtvrtém
bodu.
Údaje z posledního bodu jsou obvykle uloženy v souborech, obsahující bitové
mapy tvarů písmen (většinou soubory pk). S těmito soubory samotný TEX vůbec
nepracuje. Tyto údaje mohou být v počítači implementovány i jakýmkoli jiným
způsobem. Zde záleží na ovladači tiskového zařízení, se kterými implementacemi
fontů umí pracovat.
Ve formátu TEXu, jakým je například plainTEX nebo LATEX, jsou již metrické
údaje některých fontů načteny předem a je deﬁnováno několik uživatelských příkazů, kterými lze sazbu v těchto fontech přepínat. S takovými příkazy jsme se už
setkali v předchozích kapitolách. Například příkaz \bf přepne do polotučného fontu,
nebo \it způsobí tisk kurzívou.

81

6.1. Zavedení nového fontu
Chceme-li použít nějaký font, který není deﬁnován ve formátu, můžeme použít
primitivní příkaz \font. Ukážeme si to na příkladu. Tento příklad je třeba brát jako
experimentální text; v žádném případě ne jako návod na to, jak by měly vypadat
tištěné dokumenty.
\font\tucny=csssbx10
\font\vysoky=csdunh10
Tady píšu písmem základního řezu (Roman),
\it
zde jsem použil kurzívu, definovanou ve formátu (příkaz it),
\vysoky nyní píšu vysokým písmem, Které Vynikne U Písmen Velké Abecedy,
\tucny
teď používám polotučné písmo bez patek
\rm
a nakonec zase základní řez.
\bye

Výsledek po zpracování csplainem dopadne takto:
Tady píšu písmem základního řezu (Roman), zde jsem použil kurzívu,
deﬁnovanou ve formátu (příkaz it), nyní píšu vysokým písmem, Které Vynikne U Písmen Velké Abecedy, teď používám polotučné písmo bez patek
a nakonec zase základní řez.
Příkaz \font\tucny=csssbx10 načte údaje o novém fontu uloženém v souboru
csssbx10.tfm a vytvoří k tomuto fontu přepínač s názvem \tucny. Tento přepínač
se chová stejně, jako známé přepínače \it, \bf apod. Je třeba ale upozornit na to,
že tyto přepínače jsou ve formátech deﬁnovány poněkud komplikovaněji, protože
se od nich očekává obecnější využití (např. v matematické sazbě, nebo pro užití
v různých velikostech).
Z uvedeného příkladu vyplývá, že k tomu, abychom mohli používat písma různých vzhledů, stačí znát názvy a významy všech souborů s příponou tfm. Tyto
názvy jsou pro začátečníka velmi těžko dešifrovatelné, protože se většinou jedná
o zkratky pojmů, používaných v odborné terminologii v oblasti sazby. Proto většina uživatelů tento způsob zavádění fontů nepoužívá a vystačí si s příkazy, které
jsou deﬁnovány ve formátu. Pro zajímavost se pokusíme „dešifrovatÿ název souboru
csssbx10.
• cs znamená, že se jedná o CS-font, který je součástí balíku CSTEX. Tato
skupina fontů rozšiřuje písmo rodiny Computer Modern o akcentované znaky.
Originální Knuthův font má zkratku cm, například cmssbx10.
• ss je zkratka z francouzského „Sans Serifÿ, což je v sazbě běžně používaný
pojem pro písmo bez patek.
• bx je zkratka „Bold eXtendedÿ, tj. tučné písmo s „rozšířenýmÿ horizontálním
rozměrem.
• Konečně desítka znamená, že se jedná o desetibodové písmo.
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6.2. Písma různě veliká
Nyní si něco povíme o velikostech fontů. První věcí je otázka, co to znamená
desetibodové písmo. Tiskařský bod je měrná jednotka, která je velká zhruba třetinu
milimetru. V dobách rozvoje knihtisku ještě nebyl zaveden jednotný měrný systém
(SI), nicméně tiskaři potřebovali, aby jejich sady písem byly nějak kompatibilní.
Proto si zavedli svou měrnou jednotku, která se používá dodnes. Tato jednotka
bohužel není na celém světě jednotná. V Evropě se pracovalo s tiskařským bodem
odvozeným z Didotova měrného systému. Jednotka má v TEXu označení dd. Platí
.
1 dd = 0,3759 mm, 12 dd = 1 cc (cicero). V anglosaských zemích se v typograﬁi
používal tzv. monotypový bod. Má označení pt a v TEXu se s ním setkáváme velmi
.
často. Platí 1 pt = 0,3515 mm, 12 pt = 1 pc (pica). Pro přesný přepočet je třeba znát
tyto vztahy: 72,27 pt = 1 in (inch), 1 in = 25,4 mm, 1 157 dd = 1 238 pt. V poslední
době se často pracuje s typograﬁckým bodem označovaným v TEXu symbolem bp.
Jednotka je odvozena z amerického palce (inch). Platí 72 bp = 1 in. Dále v textu
budeme pod pojmem bod rozumět monotypový bod, tedy jednotku pt.
Na desetibodovém písmu nebudeme hledat nic, co by mělo přesně rozměr deseti bodů. Je to zhruba šířka velkého písmene M, ale přesněji se jedná o velikost
kuželky, ale ani to není vždy pravidlem. Co to je velikost kuželky? Je to vertikální
rozměr hranolků, které se používaly v ruční sazbě a na nichž byly odlitky písmen.
Například pro písmo, které je použito v této knížce, se jedná o výšku této čáry: .
Tuto výšku mají obvykle závorky: (). Ačkoli tento rozměr určuje výšku řádku, skutečná vzdálenost mezi řádky bývá většinou o něco větší. V ruční sazbě se řádky od
sebe oddělovaly nejčastěji jednobodovým nebo dvoubodovým výplňkem. Například
v tomto textu je vzdálenost mezi účařím sousedních řádků 12 bodů, ale písmo je
desetibodové.
Nejčastěji používaný font v TEXu se jmenuje cmr10, tedy Computer Modern
Roman ve velikosti 10 bodů. V CS-fontech pro něj existuje alternativa csr10, což je
písmo, které právě čtete. Na něm si ukážeme problematiku rozměrů fontů. Nejdříve
si řekneme, jak lze toto písmo zvětšit v libovolném poměru. Pomocí klíčového slova
scaled uvedeného za příkazem \font lze udat libovolný poměr zvětšení. Číslo 1 000
znamená poměr jedna ku jedné, číslo 800 například zmenšení na 8 desetin a třeba
číslo 3 500 je tři a půl násobné zvětšení. Podívejme se na tento příklad:
\font\veliky=csr10 scaled 3500
Toto je {\veliky velmi} velké písmo.
\bye

Na výstupu dostaneme:

Toto je

velmi

velké písmo.

Primitivní příkaz \font pracuje ještě s jedním klíčovým slovem pro zvětšování.
Místo slova scaled lze použít slovo at, které zvětší nebo zmenší font tak, aby
jeho nová velikost vyjádřená pomocí počtu bodů písmové kuželky byla shodná
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s uvedeným číslem. Například \font\veliky=csr10 at 35pt vede ke stejnému
výsledku, jako při použití slova scaled v předchozím příkladě.
Pokud tento příklad sami vyzkoušíme na nějaké starší instalaci TEXu, mohou
v některých případech nastat komplikace. Program TEX samotný se ještě nebude
na nic zlobit. Vezme totiž údaje pro font \veliky z naprosto stejného souboru
csr10.tfm, jako při deﬁnici fontu v „normálníÿ velikosti. Není pro něj problém
pronásobit všechny metrické údaje z tohoto souboru požadovaným koeﬁcientem.
Problémy mohou nastat v okamžiku, kdy vyvoláme prohlížeč, případně tiskový
program. Tyto programy už mohou pracovat s bitovými mapami fontů. Například
Mattesovy programy z emTEXu nám oznámí, že
Warning 1205: font csr10 (...\csr10<1050>) not found
New file name:
Znamená to, že tento program nenašel bitovou mapu fontu v příslušném zvětšení
1 050. Toto číslo je již závislé nejen na požadovaném zvětšení, ale i na požadované
rozlišovací schopnosti výstupního zařízení. Zde jsme použili tiskárnu s rozlišením
300 dpi (dot per inch) a vyžadujeme 3,5 násobné zvětšení. Proto program hledá
bitovou mapu s „rozlišenímÿ 3,5×300 = 1 050. Taková bitová mapa ale většinou není
v systému instalovaná. Proto se program ptá na jiné jméno souboru, kde by bitovou
mapu našel. Většinou je třeba takovou konverzaci s tiskovým ovladačem ukončit a
bitovou mapu nejdříve připravit pomocí programu METAFONT. O vlastnostech a
způsobu použití programu METAFONT si povíme později.
Většinu ovladačů, které pracují s fonty ve formátu pk, lze konﬁgurovat tak, aby
v případě nenalezení bitové mapy v požadovaném zvětšení byl samočinně vyvolán
program METAFONT, který digitalizuje font do požadovaného rozlišení a zvětšení.
Je tomu tak i v případě Mattesových ovladačů. Pokud jsou ovladače takto konﬁgurovány, nemusíme se o nic starat. Pak výše uvedená komunikace mezi ovladačem
a uživatelem odpadá. Pouze při prvním použití fontu v dané velikosti budeme po
vyvolání ovladače chvíli čekat, než se font digitalizuje programem METAFONT.
Zvětšování písma je při přípravě dokumentu dosti častá operace (například pro
nadpisy) a při použití bitových map v implementaci fontů není únosné každou
chvíli vyvolávat program METAFONT. Digitalizace programem METAFONT totiž
trvá relativně dlouho a bitové mapy zabírají na disku dost místa. Formáty, jako je
například LATEX, přitom při sestavování nadpisů se zvětšenými fonty běžně pracují.
Proto se v instalacích často pracuje s odstupňovanými velikostmi fontů podle jistého
klíče. O jaká zvětšení se jedná? Každý další stupeň zvětšení je o pětinu větší než
předchozí, je tedy pronásoben koeﬁcientem 1,2. Tento koeﬁcient nespadl z nebe, ale
odpovídá jistým zvyklostem v typograﬁi.
Na příkladu fontů pro laserovou tiskárnu s rozlišením 300 dpi si uvedeme, která
rozlišení se tedy (obvykle) v instalaci vyskytují. Kromě základního zvětšení jedna
ku jedné (300) je tam zvětšení 1,2 (360), dále zvětšení 1,2 × 1,2 = 1,44 (432).
Vynásobíme-li toto zvětšení znova koeﬁcientem 1,2, dojdeme postupně k číslům
518, 622, 746. Podíváme-li se do instalace systému TEX, pak v případě, že jsou
použity bitové mapy formátu pk pro laserovou tiskárnu, najdeme tam adresáře
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nebo soubory, v jejichž názvech se objevují uvedená čísla. Struktura adresářů může
vypadat třeba takto:
\tex\hpfonts\dpi300\csr10.pk
\dpi360\csr10.pk
\dpi432\csr10.pk
\dpi518\csr10.pk
\dpi622\csr10.pk
\dpi746\csr10.pk
\dpi329\csr10.pk

. . . bitová
. . . bitová
. . . bitová
. . . bitová
. . . bitová
. . . bitová
. . . bitová

mapa
mapa
mapa
mapa
mapa
mapa
mapa

fontu
fontu
fontu
fontu
fontu
fontu
fontu

csr10
csr10
csr10
csr10
csr10
csr10
csr10

v základním velikosti
ve zvětšení 1:1,2
ve zvětšení 1:1,44
ve zvětšení 1:1,728
ve zvětšení 1:2,076
ve zvětšení 1:2,488
√
ve zvětšení 1: 1,2

Větší zvětšení nebývají obvyklá. V posledním řádku je uvedeno „polovičníÿ zvětšení,
které se při sazbě jedenáctibodovým písmem často používá.
Pro zavedení fontu v některém z těchto zvětšení se v plainTEXu používá makro
\magstep (s argumentem 1 až 5). Viz následující ukázka.
\font\titulrm=csr10 scaled\magstep3
\font\subtitulrm=csr10 scaled\magstep2
\font\textrm=csr10 scaled\magstephalf

% zvětšení 1:1,728
% zvětšení 1:1,44
% zvětšení 1:\sqrt{1,2}

Pokud nechceme pátrat, jak se jmenuje font používaný v nějaké variantě základní velikosti, ale chceme jej zavést ještě jednou zvětšený, můžeme použít primitiv
\fontname. To se nám hodí například tehdy, když budeme chtít třeba později zavést do dokumentu jinou rodinu fontů (třeba \input cpalatin, viz kapitola první).
Potřebujeme pouze vědět, že v plainu (i v csplainu) se přepínač pro polotučný font
v základní (desetibodové) velikosti jmenuje \tenbf, pro kurzívu se jmenuje \tenit
a pro strojopis se jedná o \tentt. Uživatelské přepínače \bf, \it a \tt by měly
být makra, která mění svůj význam podle velikosti zrovna použitého písma.
\font\titulbf=\fontname\tenbf\space
\font\titultt=\fontname\tentt\space
\font\titulit=\fontname\tenit\space
\font\titulrm=\fontname\tenrm\space

scaled\magstep3
scaled\magstep3
scaled\magstep3
scaled\magstep3

Chceme-li v (cs)plainu deﬁnovat makro \titul pro nadpisy, pak můžeme použít
třeba následující kód:
\def\titul#1{\bigskip % velká mezera nad nadpisem
{\let\rm=\titulrm \let\bf=\titulbf \let\tt=\titultt \let\it=\titulit
\noindent\bf #1}% <<-- Tato závorka ukončuje lokální skupinu
% a vrací makrům \rm, \bf, \tt, \it původní význam.
\par\nobreak\medskip} % Menší mezera pod, zákaz stránkového zlomu.
%% Ukázka použití makra
\titul{O distribuci {\tt web2c}}

Připouštím, že touto ukázkou mírně předbíhám kapitolu sedmou, ale uvedená
problematika se spíše týká fontů, takže patří sem. Zde se při použití makra \titul
vyskytl přepínač \tt. Tento přepínač má lokálně v makru pozměněnný význam
(příkazem \let\tt=\titultt), takže se zde použije místo strojopisu v základní
velikosti strojopis zvětšený v poměru \magstep3, tj. 1:1,728.
Uživatel LATEXu nemusí těmto číslům rozumět a nemusí si vyrábět vlastní
makra. Napíše-li v LATEXu třeba příkaz pro nadpis kapitoly:
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\chapter{Výsledky měření},
LATEX použije pro text „Výsledky měřeníÿ vhodný font vhodně zvětšený tak, aby
toto zvětšení odpovídalo některému z výše zmíněných čísel. Před tento text připojí
(např. v jiném fontu) slovo „kapitolaÿ s odpovídajícím pořadovým číslem kapitoly.
Navíc si text „Výsledky měřeníÿ uloží do paměti a případně jej na dalších stránkách
použije pro plovoucí záhlaví (zase k tomu zvolí odpovídající font). To ovšem záleží
na tom, zda si uživatel plovoucí záhlaví přeje. Tuto skutečnost uživatel vyjádří
příslušným příkazem LATEXu.
Může se zdát, že uvedený způsob zavedení fontu pomocí slova scaled nebo at
je jedinou metodou zvětšování a zmenšování písma. Není tomu tak! Mnozí se například setkali se slovem „petitÿ jako s pojmem pro drobné písmo, použité třeba pro
poznámky pod čarou.1 ) Tento pojem v typograﬁi znamená osmibodovou velikost
písma. Kupodivu pro petit najdeme speciální soubor csr8.tfm. Kdybychom totiž
pro petit zvolili font csr10 zmenšený lineárně koeﬁcientem 0,8, nedostaneme stejný
výsledek, jako když použijeme přímo font csr8. Osmibodový font totiž obsahuje
jiné metrické informace a i tvary písmen jsou jiné. Když byl font navrhován, autor
fontu už dopředu počítal s tím, že tento font bude použit pro sazbu petitu, tedy
dosti drobného písma. Proto například pro lepší čitelnost navrhl mezi jednotlivými
písmeny relativně větší mezery. Podívejme se na ilustraci tohoto problému. První
řádek je vysázený fontem csr8, tedy skutečným petitem, zatímco druhý řádek je
napsán fontem csr10 zmenšeným na velikost petitu.
pište v petitu
pište v petitu

pište v petitu
pište v petitu

Vpravo máme oba řádky navíc hodně zvětšeny, abychom mohli postřehnout rozdíly.
Všimneme si například toho, že nejslabší tahy v písmu jsou ve skutečném petitu
relativně silnější a mezery jsou větší. Síla tahů je asi patrnější v malé verzi, kde
je rovněž patrné, že skutečný petit je ve své velikosti daleko čitelnější, než jeho
geometricky přesně zmenšená obdoba.
Z uvedeného příkladu plyne, proč pro různé velikosti písma máme zcela odlišné
fonty. V instalaci TEXu mezi CS-fonty například najdeme soubory csr*.tfm, kde
* postupně nabývá hodnot 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 17. Bitové mapy většiny těchto
fontů najdeme také skoro ve všech variantách, které odpovídají jednotlivým zvětšením (300, 360 atd.). Důvod je prostý. Co kdyby náhodou uživatel použil v nadpise
matematický index? Například při základní velikosti deset bodů je velikost indexu
první úrovně rovna sedmi bodům a druhá úroveň má 5 bodů (o to vše se uživatel
nemusí starat; je to deﬁnováno ve formátu). Když nyní uživatel použije index v nadpise, který je zvětšený 1,44 krát, pak systém musí najít například soubor csr7.pk
v adresáři dpi432.
1

) Jako například tento text.
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Máme zde vlastně jakési křížové zvětšení a zmenšení, které bohužel nešetří diskovou pamětí.2 ) Chceme-li mít kvalitně vysázený dokument, nedá se nic dělat. Přitom
jsme mluvili zatím pouze o fontu csr. Mimoto existují i jiné fonty (polotučné, skloněné, vše s patkami, něco i bez patek, skloněné a zároveň tučné apod.). Nikoho pak
nepřekvapí, že souborů s fonty může být v instalaci TEXu i několik tisíc. Zde záleží
hodně na tom, co vše chceme ve své instalaci používat.

6.3. Makro NFSS
Makro NFSS (New Font Selection Scheme) umožňuje zavádět a použít v TEXu
rozsáhlé skupiny písem přehledným a dobře strukturovaným způsobem. Toto makro
vytvořili Frank Mittelbach a Rainer Schöpf [87] a dnes je samozřejmou součástí
LATEXu 2ε . Než se pustíme do tajů tohoto makra, musíme si připomenout několik
pojmů z typograﬁe, zejména z názvosloví používaného v souvislosti s rozličnými
typy písma.
Rodina písma je soubor písem téhož řezu zahrnující i jeho vyznačovací, případně zdobené varianty ve všech velikostech neboli stupních. Soubor písma zahrnuje všechny stupně písma jedné rodiny, avšak jen v jedné variantě. Duktus písma
označuje sílu stopy písmene, vzájemný poměr písmových tahů v poměru k jejich
výšce. Duktus písma souvisí s parametry, které určují jeho světlost nebo temnost.
Hlavní myšlenka makra NFSS spočívá ve vytvoření přepínačů mezi jednotlivými
fonty, které nepřepínají absolutně, ale změní jen některé parametry písma, které
jsou na sobě nezávislé. Například měníme-li variantu písma, nechceme měnit ani
duktus ani stupeň, natož pak rodinu písma. Proto je každý font zavedený pomocí
NFSS určen vektorem s pěti parametry, které jsou na sobě zcela nezávislé. Pětice
parametrů pro každý font je následující:
1. Kódování fontu (encoding). Např. pro kódování Knuthových CM fontů je
vymezena značka OT1 a pro kódování DC fontů značka T1. Pro matematické
fonty se používá značky OML, OMS a OMX. Pro kódování CS-fontů se používá
značka IL2.
2. Rodina písma (family). Např. CM fonty mají rodinu cmr pro antikvu (roman), cmss pro bezserifové písmo (sans serif) nebo cmtt pro písmo psacího
stroje (typewriter). PostScriptové fonty Times Roman tvoří rodinu ptm a
třeba písma Helvetica tvoří rodinu fontů phv.
3. Duktus (series). Například jsou vymezeny značky m pro „střední světlostÿ
(medium), b pro tučné řezy (bold), bx pro tučný s rozšířeným horizontálním rozměrem (bold extended), sb pro polotučné písmo (semi-bold) a c pro
zúžené písmo (condensed).
4. Varianta (shape). Používají se značky n pro románské písmo (normal), it pro
kurzívu (italic), sl pro skloněné písmo (slanted) a sc pro kapitálky (small
caps).
5. Stupeň (size). Například 10 pro desetibodové písmo.
2
) Pokud bitové mapy generujeme METAFONTem až v okamžiku použití a zase mažeme, pak
zase nešetříme strojovým časem.
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Ve vnitřně implementovaném názvu každého fontu zavedeného makrem NFSS
jsou všechny parametry uvedeny a odděleny lomítky. Například font cmr10 je do
NFSS zaveden pod názvem \OT1/cmr/m/n/10.
Na uživatelské úrovni jsou deﬁnovány nové přepínače jednotlivých parametrů
fontu. Příkaz \fontencoding přepíná kódování, \fontfamily přepíná rodinu,
\fontseries přepíná duktus, \fontshape přepíná variantu a konečně \fontsize
přepíná velikost fontu společně s řádkováním. Tyto příkazy provedou pouze vnitřní
nastavení nové pětice parametrů. Fyzické nastavení fontu se provede příkazem
\selectfont, který musí bezprostředně následovat za nastavovacími příkazy.
Například, napíšeme-li \fontfamily{ptm}\fontshape{it}\selectfont, nastavili jsme kurzívu rodiny ptm. Parametry pro kódování, dále duktus a stupeň
písma zůstávají nezměněny, tj. přebírají se z předchozího fontu.
Napíšeme-li \fontencoding{IL2}\selectfont, makro automaticky přejde na
CS-fonty kódované v ISO 8859-2 třeba i uprostřed dokumentu. V předchozí kapitole jsme pracovali jen s obratem \def\encodingdefault{IL2}, abychom si nekomplikovali život skutečností, že lze měnit kódování fontu i „za choduÿ. Nyní si
upřesníme, jak to vlastně souvisí. LATEX provede v okamžiku \begin{document}
operaci
\fontencoding{\defaultencoding}\selectfont.
Vraťme se k našemu příkladu ze strany 42
{\tt strojopis \it kurzívou} a {\it kurzíva \bf tučně}.
Při použití NFSS dostaneme výsledek ve tvaru strojopis kurzívou a kurzíva
tučně. Zde \it znamená zkratku za \fontshape{it}\selectfont a \bf je zkratka
pro \fontseries{bx}\selectfont. Proto první výskyt příkazu \it nemění rodinu
cmtt nastavenou příkazem \tt a konečně \bf změní jen duktus a nikoli variantu
nastavenou příkazem \it.
NFSS deﬁnuje plno dalších uživatelských příkazů (zkratek) na přepínání mezi
fonty. Např. \rmfamily, \sffamily. Podrobněji je o tom např. ve druhém vydání
Lamportova manuálu k LATEXu [81].
Nyní nás bude zajímat, jak se deklarují vazby mezi uvedenou pěticí parametrů
fontu a skutečným názvem souboru s metrickými údaji k fontu (tfm). Tyto vazby
jsou zapsány v souborech, kterým se říká „font deﬁnition ﬁlesÿ. Názvy těchto souborů jsou v instalaci s NFSS pevně stanoveny. V názvu se nejprve píše symbol
kódování a pak symbol pro rodinu. Za tečkou je přípona fd. Například soubor
OT1cmr.fd obsahuje vazby mezi názvy souborů rodiny cmr v kódování OT1 a zbylými třemi parametry fontu (duktus, varianta a stupeň). Pokud uživatel zavolá font,
jehož první dva parametry jsou OT1 a cmr, pak se makro NFSS podívá do souboru
OT1cmr.fd. Tam zjistí, jaký je skutečný název metriky požadovaného fontu. Pokud
metrika ještě není zavedena, makro ji zavede pomocí TEX-primitivu \font. Nakonec
se font nastaví jako aktivní.
Když se podíváme do souborů typu fd, shledáme, že vazby mezi názvy metrik a
vnitřními parametry NFSS pro fonty jsou zapsány velmi přehledně. Lze také volit
různé substituce a náhradní řešení, pokud například font s danou pěticí parametrů
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nemá dostupnou metriku. Přehledně se deﬁnuje vazba mezi stupněm a názvem
metriky. Pro ilustraci si uvedeme obsah souboru OT1cmr.fd.
\DeclareFontFamily{OT1}{cmr}{}
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{m}{n}
{
<5> <6> <7> <8> <9> <10> <12> gen * cmr
<10.95> cmr10
<14.4> cmr12
<17.28><20.74><24.88>cmr17%
}{}
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{m}{sl}
{
<5><6><7>cmsl8%
<8> <9> gen * cmsl
<10><10.95>cmsl10%
<12><14.4><17.28><20.74><24.88>cmsl12%
}{}
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{m}{it}
{
<5><6><7>cmti7%
<8>cmti8%
<9>cmti9%
<10><10.95>cmti10%
<12><14.4><17.28><20.74><24.88>cmti12%
}{}
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{m}{sc}
{
<5><6><7><8><9><10><10.95><12>
<14.4><17.28><20.74><24.88> cmcsc10
}{}
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{m}{ui}
{
<5><6><7><8><9><10><10.95><12>%
<14.4><17.28><20.74><24.88>cmu10%
}{}
%%%%%%% bold series
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{b}{n}
{
<5><6><7><8><9><10><10.95><12>
<14.4><17.28><20.74><24.88> cmb10
}{}
%%%%%%%% bold extended series
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{bx}{n}
{
<5> <6> <7> <8> <9> gen * cmbx
<10><10.95> cmbx10
<12><14.4><17.28><20.74><24.88>cmbx12
}{}
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{bx}{sl}
{
<5> <6> <7> <8> <9>
<10> <10.95> <12> <14.4> <17.28> <20.74> <24.88> cmbxsl10
}{}
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{bx}{it}
{
<5> <6> <7> <8> <9>
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<10> <10.95> <12> <14.4> <17.28> <20.74> <24.88> cmbxti10
}{}
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{bx}{ui}
{<->ssub * cmr/m/ui}{}

Za sekvencí \DeclareFontShape jsou nejprve napsány čtyři z pěti nám už známých parametrů fontu a potom následuje tabulka mezi pátým parametrem (stupněm písma) a názvem metriky. Pokud neexistuje pro daný stupeň samostatná metrika, pak se při zavedení fontu provede automaticky lineární zvětšení/zmenšení pomocí klíčového slova at. Rozebereme si první výskyt příkazu \DeclareFontShape
v naší ukázce. Tato deklarace se týká fontů skupiny \OT1/cmr/m/n/*. Řádek
<5> <6> <7> <8> <9> <10> <12> gen * cmr
znamená, že při požadavku na stupeň písma n bodů pro n = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, se
použije metrika cmr n.tfm. Další řádek
<10.95> cmr10
√
říká, že při požadavku na font ve velikosti jedenácti bodů (přesněji 1,2 × 10 bodů)
se použije desetibodová metrika příslušným způsobem zvětšená. Konečně třeba řádek
<17.28><20.74><24.88>cmr17%
dává NFSS pokyn k zavedení metriky cmr17.tfm při požadavku na tři různá zvětšení, která odpovídají údajům uvedeným v lomených závorkách. NFSS zavede font
pomocí primitivu \font s klíčovým slovem at, takže se případně provede pronásobení vhodným koeﬁcientem.
Na konci naší ukázky si všimneme sekvence \DeclareFontShape, která deﬁnuje
chování NFSS při požadavku na font \OT1/cmr/bx/ui/*. Je tam pomocí klíčového
slova ssub řečeno, že pro tyto parametry není font v instalaci k dispozici, a proto
se místo něj použije odpovídající náhrada \OT1/cmr/m/ui/*.
Kromě čtení informací o názvech metriky k danému fontu ze souboru fd provede
makro NFSS ještě jednu aktivitu při přechodu na jiné kódování. Makro se podívá
do souboru *enc.def, kde * nahradí značkou pro kódování fontu. Například soubor
OT1enc.def. V tomto souboru jsou deﬁnice některých příkazů závislých na kódování, které se v TEXu používají. Deﬁnice v těchto souborech jsou dvojího druhu.3 )
1. Deﬁnují se TEXovské sekvence, které znamenají nějaký konkrétní znak.
Například å se v TEXu píše jako \aa. Při použití kódování CM fontů je
nutno tento znak sestavit použitím primitivu \accent a deﬁnice v souboru
OT1enc.def je ve tvaru
\DeclareTextCommand{\aa}{OT1}{{\accent23a}},
tj. použije se písmeno „aÿ a k němu samostatný akcent z pozice 23. Na druhé
straně při použití fontu, kde znak å má své samostatné místo, bude chování
TEXu při výskytu sekvence \aa jiné. Např. fonty kódované v T1 mají své
deﬁnice v souboru T1enc.def. Tam se \aa deﬁnuje příkazem
\DeclareTextSymbol{\aa}{T1}{229},
3
) Mluvíme o textových fontech. Pro matematické fonty je věc poněkud složitější a nebudeme ji
zde rozebírat.
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tj. použije se přímo znak z pozice 229.
2. Deﬁnují se sekvence, které se používají při sestavování akcentovaných znaků.
Třeba sekvence \v r vytvoří ř. Ve fontu, kódovaném v OT1 se takové ř
musí skutečně sestavit ze samostatného akcentu použitím primitivu \accent.
Proto v souboru OT1enc.def najdeme
\DeclareTextAccent{\v}{OT1}{20},
což znamená, že sekvence \v bude pracovat jako \accent20. Na druhé straně,
pokud se použije třeba font kódovaný v T1, je vhodné využít přítomnost
písmene ř, které tam má svou vlastní pozici. Proto v souboru T1enc.def
najdeme kromě deklarace příkazem \DeclareTextAccent ještě další
\DeclareTextComposite{\v}{T1}{r}{176}.
Význam je zřejmý. Pokud za \v následuje r, nahradí se tato sekvence jediným
znakem s kódem 176. Tento postup navíc umožní pracovat s tabulkou dělení
slov, která je načtena v daném kódování fontu.
Podstatně složitější je manipulace s matematickými fonty a objekty, které se
sázejí v matematickém režimu. Na TEX-primitivní úrovni se prostřednictvím fontového čísla \fam deklaruje trojice fontů pro použití v základní velikosti, pro index
první úrovně a pro index druhé úrovně. Dále se deklarují vazby mezi velkými a malými matematickými operátory a vazby mezi segmenty pro „natahovacíÿ závorky.
Navíc každý symbol má svou kategorii (číslo 0 až 7), což ovlivní mezerování v matematickém režimu. Správně deklarovat všechny souvislosti pro sazbu matematiky
na TEX-primitivní úrovni dá dost práce (viz například [92]) nebo [99]. Při použití NFSS může být zavedení fontu pro matematiku mnohem jednodušší. Například
font rsfs pro kaligraﬁcké symboly v matematice se pomocí NFSS zavede v souboru
OMSrsfs.fd. Soubor má tento obsah:
\DeclareFontFamily{OMS}{rsfs}{\skewchar\font’60}
\DeclareFontShape{OMS}{rsfs}{m}{n}{%
<5> rsfs5
<6> <7> rsfs7
<8> <9> <10> rsfs10
<10.95> <12> <14.4> <17.28> <20.74> <24.88> rsfs10
}{}

Uživatel pak musí na začátku svého dokumentu (nebo častěji prostřednictvím
stylového souboru) sdělit makru NFSS následující skutečnosti:
\DeclareSymbolFont{rsfscript}{OMS}{rsfs}{m}{n}
\DeclareSymbolFontAlphabet{\script}{rsfscript}

První řádek deﬁnuje novou skupinu matematických fontů se symboly s názvem
rsfscript, přičemž je řečeno, že se jedná o fonty \OMS/rsfs/m/n/*. Druhý řádek
pak deklaruje přepínač \script, který může uživatel použít uvnitř matematického
režimu pro nastavení fontu. Uživatel může psát třeba $\script L$ a dostane znak
L. Navíc dostaneme správnou velikost fontu ve všech indexových úrovních při všech
běžných stupních písma pro základní velikost sazby. Jak je to vnitřně zařízeno si zde
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neukážeme, protože bychom se nejprve museli dlouho zabývat všemi souvislostmi
při sazbě matematiky v TEXu, a to by bylo na celou jednu kapitolu.

6.4. Ligatury a kerning
Schopnost TEXu pracovat s ligaturami jej podstatně odlišuje od běžných sázecích systémů, které většinou tuto vlastnost nemají. Pokusme se tedy nastínit,
o co vlastně jde. Ligatura neboli „slitekÿ je spojení dvou nebo více písmen do
jediného tvarového celku, který je sázen současně jako nedílný obrazec. V podmínkách ruční sazby se používáním ligatur ušetřila práce sazeče (manipuloval s menším
množstvím samostatných písmových kuželek). Ovšem hlavní důvod byl estetický a
vycházel z tradic ručně psaných knih. Některé dvojice písmen se totiž jaksi vedle
sebe „nehodíÿ, pokud jejich tvar není mírně upraven.
Podívejme se nyní na to, co dělá s ligaturami TEX. Ten najde v souboru tfm
tabulku ligatur. Jedná se o dvojice (nebo i trojice apod.) symbolů, pro které má
deﬁnován v tabulce ligatur speciální odkaz na místo ve fontu, kde se ligatura nalézá.
Přitom je uložena ve fontu stejně, jakoby se jednalo o samostatné písmeno. Vše
vysvětlí následující příklad.
Uvažujme, že TEX zpracovává ze vstupního souboru slovo filosofie. Narazí
na písmeno f. Pohlédne do tabulky ligatur a najde tam dvojice fi, fl, ff a trojice
ffi, ffl. Proto zatím písmeno f nesází, ale podívá se,
zda náhodou ve vstupu nenásleduje některé z písmen
i, l nebo f. To je pravda. TEX tedy zjistil, že je třeba
vysázet ligaturu složenou z písmen fi a podívá se do
tabulky ligatur na kód, kde se ve fontu ligatura nalézá. Vysadí potom symbol s tímto kódem, jako by se
jednalo o jediný symbol. V tomto případě jde o symbol „ﬁÿ. Pak TEX přečte ze vstupu písmeno l. Toto písmeno se nikde v tabulce
ligatur nevyskytuje na prvním místě, a proto jej TEX okamžitě vysází jako symbol
s kódem, který je roven ASCII kódu písmene l. Tento algoritmus je v činnosti při
sazbě každého písmene. Že to má svůj význam, vidíme vlevo na zvětšené ukázce.
V prvním řádku jsou pro dvojice fi použity ligatury, zatímco ve druhém řádku je
tento algoritmus TEXu potlačen. Je vidět, že tvar písmene f je ve slitku navržen
poněkud jinak, než při výskytu téhož písmene samostatně.
Nejčastěji používané ligatury jsou: ﬁ, ﬂ, ﬀ, ﬃ, ﬄ. Poslední dvě se vyskytují pouze
v cizích jazycích, např. ve slově „diﬃcultÿ. Nejčastější slovo s ligaturou v časopisech
se softwarovou tematikou je slovo „ﬁrmaÿ a „graﬁkaÿ. Všimněme si, že tato slova
jsou v časopisech sázena různě, ale bohužel jen málokdy s ligaturou.
Kromě ligatur TEX načítá ze souboru tfm „tabulku výjimekÿ. Za normálních
okolností totiž klade TEX symboly za sebou (nebo nad sebe) podle tzv. „boxůÿ. Rozměry těchto boxů jsou deﬁnovány pro každý symbol v souboru tfm. Některé dvojice
písmen však vyžadují porušení tohoto pravidla. Potřebují přisadit blíž k sobě, nebo
naopak odsunout dál od sebe. Klasickým příkladem je dvojice velkých písmen A
a V například ve slově VLTAVA. Jiným příkladem je malé písmeno za velkým T,
například ve slově Tento. V těchto příkladech je nutno z optických důvodů přisadit
uvedené dvojice písmen více k sobě, než odpovídá obyčejnému kladení boxů vedle

ﬁlosoﬁe
filosofie
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sebe. Takovéto požadavky TEX provede podle zmíněné tabulky výjimek, které se
běžně říká tabulka kerningů (tabulka vyrovnávacích párů). Touto vlastností jsou
vybaveny vesměs všechny sázecí systémy.
Ukažme si nyní jeden zajímavý příklad použití ligatur. Jedná se o sazbu azbuky.
Vyvoláme font wncyr10 a napíšeme něco rusky:
\font\bukvy=wncyr10
\catcode‘\’=13
\def’{\char126 }
\bukvy Ya reshil podgotovit’ nashu knigu v sisteme {\rm\TeX}.
\bye

Ve fontu wncyr je dvojice Ya označena jako ligatura tvaru „ÿ a pro dvojici sh
je požita ligatura „xÿ. Dále jsme označili vstupní symbol ’ jako aktivní příkaz
(pomocí příkazu \catcode‘\’=13) a jeho význam jsme deﬁnovali jako \char126,
což je kód měkkého znaku ve fontu. Proto na výstupu dostaneme:
 rexil podgotovitь naxu knigu v sisteme TEX.
Ve fontu je uložena spousta dalších ligatur obdobným způsobem. Ruštinu pak lze
psát podle mezinárodní transkripce azbuky. Tento způsob využijeme pro krátké
citace ruských titulů. Příprava delších textů vyžaduje buď pevné nervy, nebo cvik.
Těžko si ale představíme, že by byl ochoten takto připravovat dokument rodilý Rus.
Pro takovou situaci je třeba řešit problém přímou návazností kódování vstupního
textu (psaného v azbuce) do kódování fontu, nebo zpracováním vstupního textu
konverzním preprocesorem. Problematika je podobná jako u českých textů.

6.5. Pohled do souboru tfm
Ukázali jsme si, že samotný program TEX pracuje pouze s metrickými informacemi o fontu, které jsou uloženy v souboru tfm. Pokud chceme, aby TEX sázel
v nějakém nestandardním fontu, který nebývá součástí TEXovských instalací, pak
principiálně stačí získat z tohoto fontu metrické informace a transformovat je do
formátu tfm. Samozřejmě, že pak musíme použít (v horším případě naprogramovat)
dvi ovladač, který s těmito nestandardními fonty umí pracovat.
Na první pohled je tedy třeba při použití nestandardního fontu udělat dost práce
ale na druhé straně každý vidí, že takový přístup k fontům staví program TEX do
zcela nezávislé pozice na vlastní implementaci fontu. To je velká přednost.
Formát souboru tfm je binární, tedy lidsky nečitelný. Přestože je dobře zdokumentovaný, odborníci se do něj občas potřebují podívat textovým editorem. K tomuto účelu vyrobil Donald Knuth konverzní rutiny, které konvertují tfm soubor
do čitelné podoby textového souboru a zpět. Čitelná podoba metriky v textovém
souboru má název „property listÿ a mívá příponu pl. Z tfm do pl konvertuje rutina
tftopl a obráceně pracuje rutina pltotf.
Programátoři, kteří vytvářejí konverzní programy z jiných datových implementací fontů do tfm mohou vlastně konvertovat pouze do formátu pl, což je mnohem
přehlednější a programátorsky snadnější. Většinou to tak dělají, ale jejich ﬁnální
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verze programů nakonec konvertují přímo do tfm, protože jsou do těchto verzí zařazeny veřejně přístupné Knuthovy algoritmy z rutiny pltotf.
Nebudeme zde podrobně popisovat formát souboru pl, pouze si na příkladě ukážeme, jak takový soubor vypadá. Formát je důkladně dokumentován ve zdrojových
textech k rutinám, tj. tftopl.web a pltotf.web.
Ukažme si například, jak vypadá soubor csr10.pl, který vznikne konverzí do
čitelné podoby ze souboru csr10.tfm. Zde je část jeho výpisu.
(FAMILY CMR)
(FACE O 352)
(CODINGSCHEME TEX CS TEXT)
(DESIGNSIZE R 10.0)
(COMMENT DESIGNSIZE IS IN POINTS)
(COMMENT OTHER SIZES ARE MULTIPLES OF DESIGNSIZE)
(CHECKSUM O 15736045506)
(FONTDIMEN
(SLANT R 0.0)
(SPACE R 0.333334)
(STRETCH R 0.166667)
(SHRINK R 0.111112)
(XHEIGHT R 0.430555)
(QUAD R 1.000003)
(EXTRASPACE R 0.111112)
)
(LIGTABLE
(LABEL O 55)
(LIG O 55 O 173)
(STOP)
(LABEL O 173)
(LIG O 55 O 174)
(STOP)
(LABEL C f)
(LIG C i O 14)
(LIG C f O 13)
(LIG C l O 15)
(KRN O 47 R 0.077779)
(KRN O 135 R 0.077779)
...
(STOP)
... atd. dalších 300 řádků definují kerningovou a ligaturní tabulku
obdobným způsobem
(CHARACTER C A
(CHARWD R 0.750002)
(CHARHT R 0.675595)
(COMMENT
(KRN C v R -0.111112)
(KRN C w R -0.083334)
(KRN C t R -0.027779)
...atd.
)
)
... atd. podobně pro další písmena, uvedeme jen písmeno g:
(CHARACTER C g
(CHARWD R 0.500002)
(CHARHT R 0.430555)
(CHARDP R 0.194445)
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(CHARIC R 0.013888)
(COMMENT
(KRN C j R 0.027779)
)
)
... atd. podobně pro všechny znaky ve fontu

Celý soubor obsahuje zhruba 2 000 řádků, ovšem vše se opakuje analogicky, takže
ukázka by byla dále nezajímavá. Zkusíme udělat rozbor uvedeného formátu pl.
Především rozdělení do řádků nemá syntaktický význam – ten mají kulaté závorky,
které vymezují působnost jednoho „příkazuÿ. Příkaz FAMILY označuje, do jaké rodiny font patří (zde CMR – Computer Modern Roman). Příkaz FACE speciﬁkuje
font uvnitř rodiny (zde oktalovým číslem 352). Příkaz CODINGSCHEME vyjadřuje,
jaké je použito kódování (zde TEX CS, textový font).
Všimneme si, že před každým číselným údajem se nalézá jedno z písmen O, R
nebo D. Toto písmeno určuje, zda je číslo zapsáno Oktalově, nebo jako konstanta
typu Real nebo Decimal. Pokud před znakem předchází C (Character), pak takový
zápis označuje ASCII kód příslušného znaku. Například D 65 je totéž jako O 101
nebo C A.
DESIGNSIZE je velikost písma, zde 10 bodů. Z komentářů (COMMENT) můžeme
vyčíst, že všechny ostatní rozměrové údaje jsou násobky této velikosti.
CHECKSUM je kontrolní součet vytvářený programem, který font generuje. Většinou jde o METAFONT, který uloží tento kontrolní součet jednak do tfm souboru a
jednak do výsledných bitových map. TEX zapíše kontrolní součty všech použitých
fontů do dvi souboru a dvi ovladače je pak kontrolují s údaji v bitových mapách.
Dojde-li k neshodě, objeví se varování dvi ovladače, že zde něco „nehrajeÿ.
Údaje uvozené slovem FONTDIMEN používá TEX při sazbě. Jsou to většinou
obecné rozměrové údaje, které k danému fontu navrhuje a doporučuje výtvarník
fontu. Například základní mezerování mezi slovy (SPACE), maximální doporučená
„roztažitelnostÿ a „stlačitelnostÿ mezery (STRETCH a SHRINK) a některé další. V matematických fontech tam bývá rozsáhlé množství údajů (několik desítek), podle
nichž TEX usazuje indexy, mocniny, sestavuje symboly odmocnin apod.
Následuje tzv. „ligační a kerningový programÿ uvozený slovem LIGTABLE, který
deﬁnuje tabulku ligatur a tabulku kerningů. Tento program má celkem srozumitelnou strukturu. Např. pozice O 55 oktalově (viz LABEL) znamená ASCII znak -.
Pokud za tímto znakem je zapsán znak O 55, tedy zase znak -, pak se tyto dva
znaky vysadí jako jediný znak O 173. Pod tímto kódem je ve fontu uložena pomlčka:
„–ÿ. Napíšeme-li tedy ve vstupním textu --, na výstupu dostaneme „–ÿ. Pokud je
ale ve vstupním textu napsáno ---, na výstupu dostaneme znak s kódem O 174,
což představuje dlouhou pomlčku: „—ÿ. Podobně například, je-li výchozí znak C f
(tedy písmeno f) a je-li následován znakem C i (tedy písmenem i), vysadí se symbol s kódem O 14. Tento symbol představuje ve fontu Computer Modern slitek ﬁ
(viz náš příklad s ﬁlosoﬁí). Pozorný čtenář najde v ukázce i deﬁnici ligatur ﬀ a ﬂ.
Pokud za písmenem f následuje znak s kódem O 47 (což představuje apostrof ’),
odsadí se tento znak od písmene f poněkud dále, přesněji o 0,077779×10 tiskařských
bodů. Jedná se o kerning (viz příkazy KRN, které jsou s ligaturními deﬁnicemi LIG
kombinovány).
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Za ligačním a kerningovým programem následují deﬁnice jednotlivých znaků.
Každý znak je speciﬁkován svým kódem a váží se na něj čtyři rozměrové údaje.
CHARWD je šířka znaku, CHARHT je jeho výška nad účařím a CHARDP je velikost přesahu
znaku pod účařím. U skloněných fontů bývá ještě údaj CHARIC, který označuje
velikost doporučené mezery za znakem, pokud se zrovna přechází ze skloněného
typu na přímý. Kdo už napsal něco v TEXu, ten ví, že TEX vloží tuto mezeru při
použití příkazu \/.
V komentářích se opakuje, co už bylo řečeno v ligačním a kerningovém programu,
nyní pro daný znak. Je to jen pro přehlednost. Principiálně už tam takový údaj
nemusí být.
To je vše, co TEX potřebuje o fontu vědět, aby mohl sázet pomyslné „boxyÿ
vedle sebe a pod sebe. Informaci o jejich polohách s odkazy na kódy použitých
znaků TEX ukládá do dvi souboru. To je též vše, co po TEXu chceme my.
V závěru tohoto odstavce si uvedeme způsoby, kterými vznikají soubory tfm,
tj. pro TEX postačující údaje o fontu. V zásadě existují dvě cesty. První cesta vede
přes METAFONT. Soubor tfm je výstupem z tohoto programu. Zde jde vlastně
o „vedlejšíÿ, i když neméně důležitý produkt programu METAFONT. V prvé řadě
totiž program METAFONT vyrábí bitové mapy fontů určené pro dvi ovladače.
Druhá cesta tvorby tfm souborů vede přes „property listÿ s následným použitím
programu pltotf. „Property listÿ přitom může vzniknout různými cestami. Většinou ale použitím konverzních rutin z jiných formátů fontů. Například program
afm2pl konvertuje do „property listÿ formátu PostScriptové fonty ve formátu afm
(Adobe font metric). Existují konvertory, které mají algoritmy z programu pltotf
v sobě zabudované a mají tedy výstup rovnou do tfm. Do této cesty k tvorbě
tfm souborů zahrneme i konvertory, které pracují s koncepcí tzv. virtuálních fontů.
Příkladem je rutina vptovf. Přistupme tedy k virtuálním fontům.

6.6. Mechanismus virtuálních fontů
Teoreticky není problém vytvořit v editoru nějaký „property listÿ, k němuž
neexistuje žádný „skutečnýÿ font.4 ) Takto obdržený tfm soubor předložíme TEXu
a on podle něj bude poslušně sázet a vůbec ho nebude zajímat, jak k výslednému
dvi souboru budeme vytvářet kresby znaků a zda je vůbec máme k dispozici. Na
tomto principu je založena myšlenka virtuálních fontů. Je to vlastně, zjednodušeně
řečeno, takový „neexistujícíÿ font, ke kterému máme metrické údaje, ale o vlastní
realizaci znaků se budeme muset postarat jinak.
To ovšem není zdaleka všechno. Knuth ve svém návrhu virtuálních fontů rovněž
deﬁnoval koncepci, jak mají dvi ovladače z takových „neexistujícíchÿ fontů vytvořit vlastní kresby znaků. Zavedl k tomu účelu tzv. „virtual property listÿ, který je
rozšířením nám už známého „property listuÿ. Soubory mají příponu vpl. Dále vytvořil konverzní rutiny vptovf a vftovp. První z nich konvertuje „virtual property
listÿ do binárních formátů vf (virtual font) a tfm a druhá obráceně z formátu vf
dělá vpl.
4

) Neexistuje v tom smyslu, že chybí informace o tvaru jednotlivých znaků.
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V binárním souboru vf je uložena kompletní „nápovědaÿ pro dvi ovladače, jak
mají realizovat tvary písmen „neexistujícíhoÿ virtuálního fontu. V této nápovědě
může být pro každý znak virtuálního fontu uvedena některá z těchto následujících
možností.
• Nahrazení znakem z jiného fontu typu pk. Tato možnost nabízí sestavit
virtuální font jinak kódovaný, než je fyzický font ve tvaru pk. Každý font (tfm), se
kterým TEX přímo pracuje, musí odpovídat vnitřnímu kódování TEXu. Máme-li pk
fonty jinak kódované, stačí k nim vytvořit virtuální protějšky, které mají TEXovské
kódování, a můžeme jimi sázet v TEXu společně s ostatními fonty, které máme
kódovány v souladu s vnitřním kódováním TEXu.
• Vytvoření znaku pomocí jazyka výstupního zařízení. Znak virtuálního
fontu může být realizován jako sekvence příkazů srozumitelná jen pro konkrétní
výstupní zařízení. Například při tisku na tiskárnách s jazykem PCL jde o příkazy
jazyka PCL nebo při tisku na PostScriptových zařízeních jde o libovolnou sekvenci
PostScriptových příkazů. Pokud tento jazyk pracuje se svými vlastními fonty, lze
odkazovat přímo na ně.
• Sestavení z komponent. Znak virtuálního fontu může být sestaven z většího
množství elementárních znaků, z nichž každý může být realizován jiným způsobem.
Například se elementární znak „vytáhneÿ z nějaké pozice v nějakém pk souboru,
nebo je vyjádřen jako speciální sekvence jazyka výstupního zařízení. Jediný znak
virtuálního fontu může fakticky znamenat celou stránku písmen, ovšem častější
aplikací bývá dvojice znaků: písmeno a akcent.
Donald Knuth deﬁnoval koncepci virtuálních fontů ve svém článku
[60] Virtual Fonts: More Fun for Grand Wizards.
Je třeba si uvědomit, že zavedení této koncepce do praxe neznamená vůbec žádný
zásah do programu TEX. Pouze je potřeba přidat jisté algoritmy do dvi ovladačů,
aby tyto programy dokázaly číst „nápovědyÿ uložené ve vf souborech. Nicméně takové zásahy do dvi ovladačů nejsou programátorsky příliš obtížné, protože formát
vf souboru je velmi podobný formátu dvi souboru a algoritmy na jeho čtení jsou
tedy už obsaženy v každém ovladači. Například informace o sestavení jednoho písmene virtuálního fontu z komponent má zcela stejný formát jako informace v dvi
souboru o sestavení jedné stránky z písmen. Ani přímá komunikace s jazykem výstupního zařízení není pro dvi ovladače nic nového.
Je potřeba zdůraznit, že od zveřejnění citovaného článku uběhla velmi krátká
doba, a všichni programátoři dvi ovladačů akceptovali formát vf. Dnes už (až na
výjimky) nenajdeme žádný ovladač výstupního zařízení, který by neuměl s tímto
formátem pracovat. Je to určitě i proto, že Knuth zveřejnil zdrojové texty svých
konvertorů v jazyce web s podrobným návodem, jak příslušné algoritmy zařadit do
dvi ovladače.
Pokud bychom se náhodou setkali s dvi ovladačem, který ještě neumí číst formát
vf, můžeme si pomoci rutinou dvicopy. Tato rutina čte soubor dvi a příslušné vf
fonty. Podle údajů ve vf provede substituce a vytvoří nový soubor typu dvi (má
příponu cpy), který už odkazy na virtuální fonty neobsahuje. Nový soubor dvi lze
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bez rozpaků předložit i „starýmÿ ovladačům. Program dvicopy napsal ve spolupráci
s Knuthem Peter Breitenlohner.
V citovaném Knuthově článku je velmi pěkný příklad využití metody virtuálních
fontů. Předpokládejme, že ﬁnální výstup našeho dokumentu plánujeme na osvitové
jednotce, v níž je implementován nějaký nestandardní font, který chceme použít.
Získáme-li k tomuto fontu metrické informace, máme vyhráno. Zkonvertujeme je do
tfm formátu, přičemž většinou musíme pozměnit kódování tak, aby výsledný tfm
soubor byl v souladu se zvoleným vnitřním kódováním TEXu. Pomocí konverzních
rutin vytvoříme soubor vf, který obsahuje pouze informace o naší změně kódování.
Tento soubor je určen pro dvi ovladač použitý při ﬁnálním tisku. My ovšem chceme
dělat i tisky určené pro korektury a samozřejmě prohlížet výsledek na obrazovce.
Vyrobíme proto další vf soubor, který nahrazuje font z osvitové jednotky například
nějakým běžným PostScriptovým fontem. Korektury pak budeme tisknout na naší
osobní PostScriptové tiskárně za použití dvi ovladače, který bude číst tento vf
soubor. Do třetice pro prohlížeč vytvoříme vf soubor, v němž třeba nahrazujeme
zmíněný font písmeny z pk souborů, které jsou k dispozici na našem disku. Protože
TEX pracuje s metrikami fontu zamýšleného pro ﬁnální výstup, mohou samozřejmě
korekturní tisky vypadat méně pěkně, ale zato máme jistotu, že rozmístění písmen
na stránce je deﬁnitivní.
K použití virtuálních fontů v praxi se vrátíme v kapitole o PostScriptu. Ukážeme
si tam, jak je možné pomocí této metody použít v TEXu libovolný PostScriptový
font. V tomto formátu bylo vytvořeno několik tisíc různých písmových řezů.
Na závěr si ukážeme formát „virtual property listuÿ na příkladě. Příklad není
vybrán z žádné konkrétní aplikace, pouze v něm chceme ukázat co nejvíce možností
formátu virtuálních fontů.
(VTITLE Example of VF format)
(FAMILY NONSENSE)
(FACE O 353)
(CODINGSCHEME THEORETICAL)
(DESIGNSIZE R 10.0)
(COMMENT DESIGNSIZE IS IN POINTS)
(COMMENT OTHER SIZES ARE MULTIPLES OF DESIGNSIZE)
(CHECKSUM O 1313131313)
(FONTDIMEN
...
)
(MAPFONT D 0
(FONTNAME Times-Roman)
(FONTCHECKSUM O 24360352060)
(FONTAT R 1.0)
)
(MAPFONT D 1
(FONTNAME Symbol)
(FONTCHECKSUM O 5346612612)
(FONTAT R 1.0)
)
(MAPFONT D 2
(FONTNAME csr10)
(FONTCHECKSUM O 15736045506)
(FONTAT R 5.0)
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)
(LIGTABLE
... Ligační a kerningový program stejného formátu jako pro TFM.
)
(CHARACTER C A
(CHARWD R 0.603)
(CHARHT R 0.6755)
(MAP
(SELECTFONT D 1)
(SETCHAR C G)
)
)
(CHARACTER C B
(CHARWD R 0.612)
(CHARHT R 0.6755)
(MAP
(PUSH) (MOVEUP R 0.8887) (MOVERIGHT R .13333) (SETCHAR O 302) (POP)
(SETCHAR C Z)
)
)
(CHARACTER C C
(CHARWD R 3.75001)
(CHARHT R 3.77975)
(MAP
(PUSH) (SPECIAL ps: gsave 1 0 0 setrgbcolor)
(SELECTFONT D 2) (SETCHAR C A)
(SPECIAL ps: grestore) (POP)
(MOVERIGHT R 3.75001)
)
)
(CHARACTER C D
(CHARWD R 1.0)
(CHARHT R 1.0)
(CHARDP R 1.0)
(MAP
(MOVEDOWN R 1.0) (SETRULE R 1 R 2) (MOVEUP R 1.0)
)
)
...

Připojíme krátký komentář k této ukázce. Pokud zaměníme všechny příkazy
VTITLE, MAPFONT a MAP příkazem COMMENT, obdržíme původní „property listÿ, z něhož lze generovat tfm soubor. Takovou věc ale nemusíme dělat manuálně, protože
rutina vptovf čte „virtual property listÿ (vpl) a vyrábí z něj jednak soubor vf a
jednak tfm. Obráceně, rutina vftovp potřebuje k sestavení vpl nejen vf soubor,
ale i tfm.
VTITLE je pouze komentář, který se uloží do vf souboru, aby po případné pozdější rekonstrukci tohoto souboru do čitelné podoby bylo známo, jak jsme vlastně
k tomuto fontu přišli.
Příkazy MAPFONT deklarují použité fonty. S těmito fonty musí umět pracovat
příslušný dvi ovladač. Příklad ilustruje popis virtuálního fontu pro ovladač dvips
(z dvi do PostScriptu). Pro tento ovladač samozřejmě není problém používat PostScriptové fonty, takže nás nepřekvapí odkazy na takové fonty. Fonty č. 0 a 1 jsou
klasickými PostScriptovými fonty Times-Roman a Symbol ve velikosti stejné jako je
99

velikost našeho fontu, tj. 10 bodů (viz FONTAT R 1.0). Font č. 2 bude použit ve
formátu pk a je to csr10 ve velikosti pětkrát větší, než je základní velikost našeho
virtuálního fontu (viz FONTAT R 5.0).
Konečně příkaz MAP deﬁnuje, jak bude příslušný znak virtuálního fontu fakticky
realizován. Příkaz musí být použit pro každý znak uvnitř jeho deﬁnice. V našem
příkladě máme deﬁnovány znaky A, B, C a D.
Písmeno A bude vysázeno použitím fontu číslo 1 (tj. font Symbol) jako znak na
pozici ASCII G.
Písmeno B se složí ze dvou znaků. Nejprve se zapamatuje aktuální bod sazby
(PUSH), dále se tento bod posune o 0,8887 jednotek nahoru a o 0,13333 jednotek
doprava. Použitá jednotka je rovna základní velikosti fontu, tj. zde deseti bodů.
Potom se vysadí znak z fontu č. 0 z pozice 302 oktalově (je to čárka). Dále se
aktuální bod sazby vrátí na původní místo (POP). Nakonec se vysází písmeno Z.
Protože není speciﬁkován font příkazem SELECTFONT, jedná se o implicitní font č. 0.
Písmeno C se tiskne takto: Nejprve se do výstupu vloží PostScriptový kód gsave
1 0 0 setrgbcolor, což nastavuje v barevném RGB režimu barvu červenou. Pak
se vysází z fontu č. 2 písmeno A. Jde o bitmapový font csr10 zvětšený pětkrát.
Pak se vloží PostScriptový kód grestore, který vrací původní nastavení barvy a
(bohužel) vrací aktuální bod sazby do výchozí polohy. Proto jej vrátíme i příkazem
POP a nakonec jej příkazem MOVERIGHT posuneme o šířku znaku doprava.
Písmeno D se realizuje jako příkaz RULE, který v dvi formátu označuje sazbu
černého obdélníku dané šířky a výšky. Zde se jedná o obdélník, který má šířku
10 bodů a vysoký je 20 bodů (nad účařím má 10 bodů a pod ním taky).
Shrňme si to. Písmeno A se vysází jako znak z pozice ASCII G z fontu Symbol,
písmeno B bude mít podobu Z s čárkou, písmeno C bude pětinásobně zvětšené červené A a nakonec písmeno D dopadne jako černý obdélník. Je to přehnaný příklad,
ale dobře ilustruje možnosti virtuálních fontů.
Poznamenejme ještě, že virtuální font může volat příkazem MAPFONT další virtuální font. Jediné, co není dovoleno, je smyčka. Znamená to, že chceme-li sázet ve
fontu F1 písmeno A pomocí znaku B z virtuálního fontu F2 a tam je řečeno, že
znak B se má sázet jako písmeno A z fontu F1, tak to dost dobře nejde.

Náměty k dalšímu čtení
V záhlaví kapitoly je citát z „referenčníhoÿ článku z TUGboatu k virtuálním
fontům, jehož autorem je D. Knuth. Článek se jmenuje Virtual Fonts: More Fun
for Grand Wizards [60]. V češtině si o virtuálních fontech přečteme v článku Petra
Sojky Virtuální fonty, accents a přátelé [119].
O makru NFSS si můžeme přečíst v článku v TUGboatu [87]. Problematiku
práce TEXu s matematickými fonty přibližuje článek Dvojité hranaté závorky v matematice [92].
Yannis Haralambous vytvořil hezkou řádku fontů pro TEX pro různé exotické
jazyky. Uveďme zde dva jeho články z TUGboatu: Arabic, Persian and Ottoman
TEX [46] a Typesetting old german: Fraktur, Schwabacher, ... [47].
Část textu této a některých předchozích kapitol byla převzata ze seriálu o TEXu
v Softwarových novinách Kapitoly o TEXu [91].
100

On a less superﬁcial level, TEX is a very sophisticated program, ﬁrst
of all because of the ingeniousness of its built-in algorithms for such
things as paragraph breaking and make-up of mathematical formulas,
and second because of its almost complete programmability.
Victor Eijkhout: TEX by Topic.

7

Programovací jazyk TEXu
V této kapitole se budeme zabývat zřejmě nejsilnější vlastností TEXu, a tou je
jeho programovatelnost. Není možné zde rozebrat podrobně všechny vlastnosti programovacího jazyka TEXu. Není to ani cíl této publikace, která nechce zastupovat
žádný manuál k TEXu, pouze nabídnout čtenáři jistý ucelený obraz o tom, co to
vlastně je TEX.

7.1. Jednoduché ukázky
Programovací jazyk TEXu je podobný jazyku LISP nebo FORTH. Jak již bylo
řečeno, existuje zde jistá skupina základních kamenů – tzv. TEX-primitivů. Je jich
přes tři stovky a všechny jsou uvedeny v dodatku A. Z těchto primitivních příkazů
se sestavují větší a složitější celky, pomocí nichž se sestavují ještě větší celky atd.
Například pro sazbu loga „TEXÿ je deﬁnován příkaz \TeX takto:
\def\TeX{T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125em X}
Pokud nyní napíšeme příkaz \TeX, tento zápis se v daném místě rozvine (expanduje) na sekvenci příkazů nižší úrovně: T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}
\kern-.125em X. Pokud by nějaký z těchto příkazů nebyl primitivní, hned by se
také rozvinul podle své deﬁnice. Tato expanze končí až na úrovni primitivů.
Zastavme se na chvíli u tohoto příkladu. Příkazy \kern, \lower, \hbox už jsou
primitivní, takže se dále neexpandují. Znamenají toto: Vysadí se písmeno T, za
ním se vloží záporná mezera (\kern) o velikosti −0,1667 em, dále se vysadí box
(\hbox) obsahující písmeno E, přičemž tento box je snížený (\lower) o 0,5 ex, pak
se zařadí záporná mezera o velikosti −0,125 em a nakonec se vysadí písmeno X.
Jednotky em a ex jsou závislé na použité velikosti písma. Jednotka em znamená
velikost stupně použitého písma (například toto písmo je desetibodové) a ex je
výška malého písmene x v daném písmu. Rozměry jsou uvedeny v těchto jednotkách
proto, aby příkaz \TeX fungoval pro písmo v libovolné velikosti.
Zde je snad trochu patrná síla makrojazyka TEXu. Jako uživatelé vůbec nemusíme vědět, jak je deﬁnován příkaz \TeX, pouze nám stačí, že víme, že tento příkaz
způsobí sazbu loga TEX. Přece se jako uživatelé nebudeme zabývat nějakými numery, která způsobí, že písmena v logu na sebe esteticky navazují! Je zajímavé
pozorovat, že pokud se o TEXu mluví v článcích, které jsou sázeny jinými DTP
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systémy, většinou logo TEX dopadne katastrofálně. Je to proto, že tam není toto
logo tak precizně a s takovou přesností deﬁnováno.
Použití TEX-primitivů má přesně deﬁnovanou syntaxi, zatímco syntaxe nově
deﬁnovaných příkazů záleží na programátorovi. Tuto syntaxi lze velice pružně přizpůsobit momentální potřebě. Představme si, že máme výstup z databáze, z něhož
bychom chtěli tisknout třeba vysvědčení. Nechť například databázový výstup vypadá takto:
>třída: 3.A
>jméno: Ferdinand Mravenec
>adresa: Ondřeje Sekory 123, Praha 11
>narozen: 1.2.1934
>známky: 1 1 2 2 3 1 2 1 - 1 1 - 1 1 1 1
... atd.

Umíme-li programovací jazyk TEXu, pak jsme na nejlepší cestě vyplňování formulářů vysvědčení mechanizovat použitím tohoto programu. Stačí napsat soubor
deﬁnic příkazů >jméno, >známky apod. a do nich zanést typ použitého fontu pro
danou rubriku, umístění rubriky na stránce, konverzi známek do slovního vyjádření
(výborný, chvalitebný, apod.) a případné proškrtnutí neabsolvovaného předmětu.
Pokud se jedná o umístění textů do přesně zvoleného místa na stránce, k tomu
potřebujeme měřítko a ukázkový arch vysvědčení. Údaje získané měřením z tohoto
archu zapíšeme do deﬁnic a pak provedeme několik pokusů tisku. TEX samotný pracuje zcela přesně, takže by neměly být žádné problémy, ovšem zřejmě bude záležet
na přesnosti vodicí dráhy papíru v tiskárně. V této souvislosti je třeba upozornit,
že dokumenty takového významu by neměly být tištěny na jehličkových tiskárnách.
Ukázka deﬁnic pro tisk vysvědčení zde není uvedena, protože formulář vysvědčení bude dnes asi podstatně jiný, než byl v době, kdy byl autor této knížky školou
povinný. Přitom autor nemá dnešní formuláře k dispozici.
Odhadem by deﬁnice vyšly zhruba na třicet řádků maker. Tyto deﬁnice je
vhodné mít ve zvláštním souboru, z něhož se pak volá soubor, který je výstupem z databáze a vstupem do TEXu. V těchto deﬁnicích se tedy formuluje jednak
nastavení režimu čtení souboru tak, aby to bylo v souladu se syntaxí vstupního
souboru, jednak konečný vzhled tištěného dokumentu. Vytváří se vlastně jakési
rozhraní mezi textovou reprezentací dat v počítači a koncovým tiskem.
Ukažme si jiný příklad. Připravujeme beletrii a naše písařka nerozlišuje uvozovky
a píše otevírací i uzavírací uvozovky stejným způsobem, tedy "takto". Na začátek
dokumentu přidáme jeden řádek
\input czech.sty

\catcode‘\"=13

\def"{\begingroup\clqq \def"{\crqq\endgroup}}

Tento řádek způsobí, že první výskyt znaku " bude sázen jako \clqq a
druhý výskyt téhož znaku jako \crqq. Podívejme se na to podrobněji. Příkaz
\catcode‘\"=13 způsobí, že znak " bude mít kategorii 13, což znamená, že to
bude tzv. aktivní znak, který bude TEX interpretovat jako samostatný příkaz.
Proto jej vzápětí můžeme deﬁnovat příkazem \def. Prozkoumejme, co se stane,
máme-li například napsáno: "české" uvozovky.
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První výskyt symbolu " se expanduje na sekvenci příkazů \begingroup\clqq
\def"{\crqq\endgroup}, tj. otevře se skupina, v níž budou všechna přiřazení lokální (\begingroup), vysází se \clqq a předeﬁnuje se symbol ". Proto se druhý
výskyt symbolu " expanduje podle nové deﬁnice na \crqq\endgroup, což znamená, že se vysází \crqq a uzavře se skupina (\endgroup), takže od této chvíle
jsou všechny deﬁnice realizované uvnitř skupiny zapomenuty. Proto nyní znak "
má původní význam, jaký měl před otevřením skupiny a další výskyt tohoto znaku
způsobí tutéž akci, jako při prvním výskytu.
Příkazy \clqq a \crqq jsou deﬁnovány ve stylu czech.sty a způsobí tisk české
levé a pravé dvojité uvozovky. Zde je patrná jistá „strukturovanostÿ našeho programování. Nemusíme totiž při řešení našeho problému zkoumat, jak jsou tyto příkazy
deﬁnovány. Tyto deﬁnice udělal někdo jiný a my je jako programátoři vyšší úrovně
pouze použijeme. Deﬁnice těchto příkazů nejsou zcela jednoduché, protože se v nich
mimo jiné testuje, zda je povoleno dělení slov uzavřených do uvozovek či nikoli a
podle toho se jistým způsobem ovlivní chování algoritmu pro dělení slov. Také se
podle zrovna použitého fontu zjišťuje nejvhodnější způsob k získání obrazu českých
uvozovek.
Uvedené řešení uvozovek má ještě jednu výhodu. Pokud není v dokumentu sudý
počet uvozovek, TEX vypíše varování, že jeho činnost končí uvnitř skupiny. Navíc skupina otevřená příkazem \begingroup se nesmí křížit s běžnými skupinami
označenými znaky { a }, takže se dá velmi často překlep související s uvozovkami
odhalit.
Všimněme si ještě jednou příkazu \catcode. Tímto příkazem lze přiřadit každému vstupnímu znaku jednu ze šestnácti kategorií, což ovlivní následnou interpretaci tohoto znaku TEXem. Například kategorii nula má obvykle znak obráceného
lomítka (\). Znak s touto kategorií je uvozovacím znakem příkazů. V naší ukázce
výpisu z databáze pro tisk vysvědčení bude asi potřeba přiřadit tuto kategorii znaku
>. V kapitole o implementaci češtiny jsme si řekli, že prostřednictvím kategorií lze
TEXu říci, co je písmeno a co písmeno není. Nebo se jimi dá deﬁnovat uvozující znak
pro komentář, separátor použitý k oddělení položek v tabulkách, konstruktory pro
sestavování matematických vzorců apod.
Pozastavme se ještě chvíli u kategorie aktivních znaků. V našem příkladě jsme
přidělili aktivní kategorii (13) znaku ", tj. napsání tohoto znaku kamkoli do textu
způsobí činnost makra, které je tomuto znaku přiděleno. Používáním aktivních
znaků lze změnit chování TEXu zcela k nepoznání. Při použití standardních formátů (plain, LATEX) je po startu nastaven jediný znak do aktivního stavu a tím
je ~ (vlnka). O tomto znaku už víme, že vysadí mezeru se zakázaným řádkovým
zlomem. Tento příkaz je deﬁnován v běžných formátech takto:
\catcode‘\~=13 \def~{\penalty10000\ }
Příkaz \penalty i příkaz \ jsou už primitivní. První z nich vkládá do tiskového
materiálu jakýsi „trestÿ za zlomení v daném místě. Hodnota 10 000 přitom znamená
nejvyšší možný trest, tedy vlastně „absolutní trestÿ. Zlomit řádek se tam nesmí
nikdy. Druhý příkaz (tzv. řízená mezera) vloží mezeru, ve které kvůli předchozí
hodnotě trestu 10 000 nebude možné nikdy zlomit.
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7.2. Ukázka větvení „výpočtuÿ
Ukažme si nyní, jak se v TEXu realizuje větvení. Názorná je třeba deﬁnice příkazu
\today, kterou najdete ve stylu czech.sty. Tento příkaz vypíše aktuální datum a
je deﬁnován takto:
\def\today{\number\day.~\ifcase\month\or ledna\or února\or března\or
dubna\or května\or června\or července\or srpna\or září\or října
\or listopadu\or prosince\fi \space\number\year}

Primitivní registry \day, \month a \year obsahují současný den, měsíc a
rok. Tyto údaje načte TEX ze systémových proměnných při svém startu. Příkaz
\number\day způsobí sazbu čísla \day v desítkové soustavě. Pak následuje tečka
a za ní je mezera, v níž není povolen řádkový zlom (~). Dále se sazba větví na
dvanáct možností podle hodnoty registru \month (viz \ifcase). Poslední alternativa je ukončena příkazem \fi. Nakonec se vysází mezera (\space) a za ní rok
(\number\year).
Chceme sázet rok ve zkrácené formě (tj. nikoli 1995 ale jen 95)? Pak deﬁnujme
\def\ignorujprvnidruhou#1#2{}
\def\rok{\expandafter\ignorujprvnidruhou\number\year}

Zde příkaz \ignorujprvnidruhou „spolkneÿ první dva objekty, které jsou za
ním napsány. Tyto objekty budou totiž interpretovány jako parametry příkazu
(viz #1 a #2), přitom příkaz samotný tyto parametry nikdy nepoužije (je deﬁnován jako prázdný příkaz se dvěma parametry). Dále se věnujme deﬁnici
vlastního příkazu \rok. Bez použití primitivního příkazu \expandafter by příkaz
\ignorujprvnidruhou „spolklÿ objekty \number a \year, takže bychom na výstupu nedostali nic. Použití příkazu \expandafter způsobí, že se nejprve provede
primitiv \number, který si vezme parametr \year a vrátí řadu číslic: 1995 a poté
teprve příkaz \ignorujprvnidruhou „spolkneÿ číslici 1 a 9 a výsledkem příkazu
\rok je tedy dvojčíslí 95. Nyní už asi tušíme, jak bychom si předeﬁnovali příkaz
\today tak, aby pracoval s nově deﬁnovaným příkazem \rok.
Vidíme zde další rys programování v TEXu. Změníme-li některý příkaz na nižší
úrovni (například \today), pak se nemusíme starat o příkazy vyšší, které tento
příkaz používají (například příkaz pro tisk hlavičky dopisu). Naše změna se do
všech těchto vyšších příkazů automaticky promítne.

7.3. Rojení zavináčů
Nahlédneme-li do stylových souborů i do maker k formátům, překvapí nás asi
vysoký výskyt zavináčů. Kromě příkazu \footnote tam najdeme pomocné příkazy
\f@@t, \fo@t, \f@t \@foot apod. Nabízí se přirozená otázka, proč návrháři stylů
a formátů mají tento znak tolik v oblibě.
Ve formátech, které budou používat jiní uživatelé, je třeba zajistit, aby se uživatel pokud možno nikdy nedopustil nepříjemného omylu předeﬁnování nějakého
vnitřního makra formátu. V ten okamžik by formát přestal fungovat a hledání příčin záhadného chování by bylo velmi obtížné. Proto byl už Knuthem ve formátu
plain zaveden dobrý zvyk, že pomocné příkazy formátu a stylu se od těch, které
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jsou určeny pro použití uživatelem, liší v tom, že ve jménu obsahují aspoň jeden
zavináč.
Aby uživatel nemohl ani omylem vyvolat pomocný příkaz přímo ze svého dokumentu (tím není míněno prostřednictvím makra, které je mu určeno k používání),
je navíc po načtení formátu resp. stylu změněna kategorie znaku @ na hodnotu 12
(others), což znemožní použít zavináč uvnitř názvu příkazu. Na druhé straně v průběhu načítání formátu nebo stylu je kategorie znaku @ nastavena na 11 (letter), tj.
jedná se o písmeno a lze jej používat v názvech příkazů.
Význam všech šestnácti kategorií znaků najde čtenář samozřejmě v TEXbooku.
Stručně jsou též popsány v dodatku A (slovníček TEX-primitivů) u hesla \catcode.
Chceme-li v dokumentu získat přístup k „chráněným zavináčovýmÿ příkazům,
musíme změnit kategorii znaku @. Dělá se to takto:
% Tady by byl příkaz \f@@ interpretován jako \f následovaný dvěma zavináči
\catcode‘\@=11
\def\f@@{...} \let\@foot=... % zde je přístup k chráněným příkazům povolen
\catcode‘\@=12
% a tady je zase vše v původním stavu.

Přístupem k některým příkazům, které jsou „chráněny zavináčemÿ, lze někdy
poopravit chování použitého formátu tak, aby lépe vyhovoval našim představám.
Poznamenejme, že LATEX je koncipován tak, že při načítání stylového souboru příkazem \documentstyle1 ) je automaticky nastaven nechráněný režim, tj. lze příkazy
se zavináči používat, deﬁnovat a měnit. Toto „prostředí stylůÿ je určeno pro specialisty, kteří v LATEXu navrhují nové styly, nikoli pro koncového uživatele.
Je třeba upozornit na skutečnost, že primitivní příkazy TEXu nejsou chráněny.
Pokud by je tedy uživatel omylem změnil (např. \def\hbox{...}), pak by se asi
nestačil divit. Podle frekventovanosti vnitřního použití takového příkazu činnost
TEXu více méně nebo spíše totálně přestane fungovat. Naproti tomu zkušenější
uživatelé, kteří přesně vědí, co dělají, mohou často předeﬁnování primitivu využít.
Uživatelské formáty, jakým je např. LATEX, nabízejí alternativní možnost deﬁnování příkazů, která je pro koncového uživatele vhodnější než přímé použití příkazu
\def. V případě LATEXu jsou to příkazy \newcommand a \renewcommand. První
z nich kontroluje, zda deﬁnovaný příkaz už nebyl deﬁnován dříve nebo není primitivní. Pokud ano, vydá o tom chybovou zprávu a předeﬁnování nedovolí. Na
druhé straně \renewcommand lze v LATEXu použít právě a jen na případy, kdy už
má deﬁnovaný příkaz nějaký význam a chceme jej změnit.
Zkusme si sami vytvořit příkaz \define, který nám nedovolí předeﬁnovat věci
už deﬁnované. Nebudeme opisovat z LATEXu, protože tam jsou věci z důvodu odlišné syntaxe příkazu \newcommand poněkud složitější. Kód na deﬁnování příkazu
\define může vypadat následovně.
\def\define#1{\ifx#1\undefined \def\next{\def#1}%
\else \errmessage{Příkaz \string#1 už je definován.}%
\def\next{\def\next}%
\fi \next}
1

) Nebo též \documentclass a \usepackage.
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Když nyní například napíšeme \define\prikaz{...}, do parametru #1 se
dosadí \prikaz, tj. příkaz, který chce uživatel deﬁnovat. Pokud je tento příkaz
\undefined, pak makro \next bude mít význam deﬁnování požadovaného příkazu.
V opačném případě se vypíše chybové hlášení a makro \next bude mít význam
\def\next, takže se tělo deﬁnice, které následuje za příkazem \define, uloží do
„nepotřebnéhoÿ příkazu \next.

7.4. Mírně komplikovaný příklad
Ukažme si nyní příklad, týkající se poznámek na okraji stránek, které se musí
vyskytovat na vnějším okraji každé strany, což pro liché strany (které jsou v rozevřené knize vpravo) znamená pravý okraj a pro sudé strany levý okraj. Obecně se
taková věc řeší programováním výstupní rutiny, v níž se deﬁnuje vzhled jednotlivých stran. K tomu je nutno použít vlastností „plovoucích objektůÿ, ovšem to bývá
dosti složité. Půjdeme na to jinak, trochu jednodušeji. Využijeme přitom pomocných souborů a výstupní rutinu necháme v původním stavu, jak je deﬁnována ve
formátu plainTEX.
Uvedená makra byla použita při formátování českého překladu knížky Jemný
TEXbook:
úvod do TEXu [34], kde se na okrajích občas vyskytl dvouřádkový text po198
dobný tomu, který vidíme zde na okraji stránky. Bohužel, okraje stránky
naší knihy jsou malé, a proto jsme zde výjimečně museli zúžit šířku sazby.
Předem poznamenejme, že následující ukázka se opírá o zjednodušení, které vychází
ze skutečnosti, že poznámky na okrajích mají maximálně dva řádky. Nebudeme tedy
nikdy potřebovat „rozhoditÿ takovou poznámku na více stran. Při formátování složitějších okrajových poznámek se už bez programování výstupní rutiny neobejdeme.
Můžeme samozřejmě použít formát, kde je taková věc udělána – například LATEX.
Citovaná knížka ovšem byla napsána v plainTEXu.
Nechť uživatel napíše kamkoli do textu třeba \TeXref{198}. Makro by se mělo
postarat o vysázení poznámky ve tvaru, jaký jsme si ukázali. Také by mělo rozhodnout, zda se poznámka umístí vpravo nebo vlevo.
Před námi stojí zásadní problém, který souvisí se skutečností, že TEX načítá
do paměti obsah celého odstavce a teprve potom jej rozlomí na řádky a případně
jej též rozdělí do více stránek. Přitom makra se zpracovávají hned, jakmile je TEX
načítá. Je tedy vidět, že v okamžiku zpracování makra \TeXref se ještě neví, zda
se nebude místo, o které zrovna jde, nalézat až na další straně (po případném
rozlomení odstavce do více stran). Takže číslo strany je v tuto chvíli neznámé.
Nemůžeme tedy v makru okamžitě rozhodnout, zda se bude sázet poznámka vpravo
nebo vlevo.
Na druhé straně při zápisu údajů z TEXu do pracovního souboru je TEX vybaven
možností zpracovat jisté makro až v okamžiku, kdy je známo, jak dopadl stránkový
zlom. O to se stará primitivní příkaz \write, jehož argument se uloží v jakémsi
„čekacím stavuÿ do tiskového materiálu, z něhož se sestavuje strana. Teprve v okamžiku, kdy se strana ukládá do dvi souboru, se expandují argumenty všech příkazů
\write, které tato strana v „čekacím stavuÿ obsahuje. Přitom se výsledky expanzí
ukládají do pracovních souborů. V těchto pracovních souborech už tedy mohou být
přesné informace o číslech strany.
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Na této myšlence jsou založena makra například na generování obsahu, rejstříků,
automatických odkazů na strany apod. Jsou na ní založena i makra z naší následující
ukázky a o to nám nyní jde.
Makra navrhneme tak, aby při prvním zpracování TEXem se vysadily všechny
poznámky na pravou stranu a na terminál se napsalo varování. Zároveň se uloží do
souboru s příponou mar informace o umístění jednotlivých poznámek na stranách.
Poznámky budeme v souboru mar číslovat a navrhneme pro něj třeba tento formát:
\setmargin
\setmargin
\setmargin
\setmargin
\setmargin
\setmargin

1:\leftmargin
2:\leftmargin
3:\rightmargin
4:\leftmargin
5:\rightmargin
6:\rightmargin

Zde už je patrné, že první a druhá poznámka bude stát vlevo, třetí vpravo,
čtvrtá vlevo a poslední dvě vpravo.
Hned v úvodu opakovaného zpracování TEXem tento soubor načteme. Tím se
TEX „dozvíÿ všechny správné polohy okrajových poznámek a podle těchto údajů
je bude sázet. Navíc budou v provozu všechny původní funkce, takže TEX ukládá
znovu do souboru mar nové (možná aktuálnější) informace. Při závěrečném zpracování pak stačí spustit TEX dvakrát za sebou bez žádné změny ve vstupním textu.
Pak máme jistotu, že jsou poznámky tam, kde mají být.
Nyní už přistoupíme k vlastním makrům, která deﬁnují příkaz \TeXref. Tato
makra vypadají takto:
%% Střídavé marginálie (vpravo/vlevo podle stránky)
\newcount\margincount \margincount=0
\newwrite\marfile \newread\testinput
\newtoks\margintok
\def\setmargin#1:#2{\expandafter\def\csname margin#1\endcsname{#2}}
\def\leftmargin {\leftline {\hbox to0pt{\hss\box0\quad}}}
\def\rightmargin{\rightline{\hbox to0pt{\quad\box0\hss}}}
\margintok={\ifodd\pageno \string\rightmargin \else \string\leftmargin \fi}
\def\TeXref#1{\vadjust{\setbox0=\marginbox{#1}%
\global\advance\margincount by 1
\expandafter\ifx\csname margin\the\margincount\endcsname\relax
\message{Varování: okrajová poznámka \the\margincount\space
není umístěna; spusťte TeX dvakrát.}
\rightmargin \else
\csname margin\the\margincount\endcsname \fi
\edef\writemar{\write\marfile{\string\setmargin\space
\the\margincount:\the\margintok}}
\writemar}}
\def\marginbox#1{\vbox{\vskip-\baselineskip \baselineskip=.7\baselineskip
\sevenrm \halign{\hfil##\hfil\cr \TeX book:\cr #1\cr}}\ht0=0pt \dp0=0pt}
\immediate\openin\testinput=\jobname.mar
\ifeof\testinput\let\next=\relax \else \def\next{\input \jobname.mar} \fi
\immediate\closein\testinput \next
\immediate\openout\marfile=\jobname.mar
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Zkusme si nyní tato makra podrobně projít. První tři řádky deklarují proměnné.
Proměnná \margincount bude typu \count (tj. celé číslo) a bude mít výchozí
hodnotu nula. Proměnná \marfile bude typu „soubor pro zápisÿ a proměnná
\testinput bude typu „soubor pro čteníÿ. Konečně proměnná \margintok bude
typu „sekvence znaků a příkazůÿ.2 )
Dále deﬁnujeme makro \setmargin, které bude pracovat v okamžiku načtení
souboru mar. Všimli jsme si, že v tomto souboru je makro použito například tímto
způsobem:
\setmargin 3:\rightmargin
Zde se do parametru #1 uloží číslo poznámky a do #2 buď příkaz \leftmargin
nebo \rightmargin. Makro \setmargin je navrženo tak, aby deﬁnovalo příkaz
tvaru \margin#1 jako #2, tj. v našem příkladě deﬁnuje příkaz \margin3 jako
\rightmargin. Protože příkazy běžně nemohou obsahovat ve svém názvu číslovky,
je TEXu tento příkaz vnucen použitím dvojice primitivů \csname a \endcsname,
která deklaruje příkaz, jehož název se nalézá mezi nimi a může obsahovat jakýkoli znak. Kdybychom nepoužili triku s \expandafter, deﬁnovali bychom příkaz
\csname a ne výsledek jeho expanze.
Příkazy \leftmargin a \rightmargin deﬁnují vlastní usazení poznámky vpravo
nebo vlevo. Obsah poznámky je uložen v boxu \box0. Mechaniku „boxůÿ tady
nebudeme rozebírat, to by vyžadovalo samostatnou kapitolu.
Dále naplníme obsah proměnné \margintok sekvencí příkazů, která se provede
až v okamžiku činnosti příkazu \write, tj. v okamžiku, kdy se zapisuje hotová
strana do dvi a kdy se tedy ví, jaká to je strana. Obsah této proměnné lze číst
takto: Jestliže je číslo strany (\pageno) liché, zapiš do výstupního souboru string
\rightmargin, jinak tam napiš \leftmargin.
Nyní přikročíme k deﬁnici vlastního příkazu \TeXref. Příkaz se použije uvnitř
odstavce, tj. v době, kdy ještě není známo, jak bude odstavec rozdělen do řádků.
Proto je použit primitiv \vadjust, který „zpozdíÿ zařazení obsahu tiskového materiálu až do okamžiku, kdy budou sestavovány jednotlivé řádky odstavce pod sebou.
Mezi aktuální řádek a následující řádek se zařadí tiskový materiál, který je za příkazem \vadjust uveden. V našem případě se tam prakticky zařadí box nulové
výšky, který neporuší řádkování textu a který „vyčuhujeÿ napravo nebo nalevo
podle místa, kam má být usazena poznámka.
První činností příkazu \TeXref je uložení textu poznámky do boxu s číslem 0
(viz \setbox0), pak se zvětší číslo poznámky o jedničku (viz \global\advance
\margincount by 1). Pokud byl načten soubor typu mar, pak už příkaz \setmargin
deﬁnoval příkaz \margin?, kde ? je číslo poznámky a tedy takový příkaz je známý.
Tuto skutečnost nyní testujeme příkazem \ifx. Není-li příkaz \margin? (nebo přesněji \margin\the\margincount vložený mezi \csname a \endcsname) známý, provede se výpis varování na terminálu (\message) a text poznámky se usadí příkazem \rightmargin, tj. doprava. V opačném případě se expanduje příkaz \margin?,
který (jak víme) obsahuje buď \rightmargin nebo \leftmargin, tj. poznámka se
uloží buď doprava nebo doleva.
2

) To je velmi zjednodušeno, ve skutečnosti jsme zatajili speciální TEXovský typ „tokenÿ.
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Nakonec se pomocí primitivu \write, zde zprostředkovaného přes \writemar,
zapíše do souboru \marfile nový stav umístění této poznámky. Jedná se o jeden řádek, který nejprve obsahuje string \setmargin, pak mezeru (\space), pak číslo poznámky (\the\marcount), pak dvojtečku, a nakonec obsah proměnné \margintok,
který se expanduje v okamžiku vlastní akce příkazu \write, tj. v okamžiku zápisu
strany do dvi souboru. Tím končí deﬁnice příkazu \TeXref.
Dále je deﬁnován příkaz \marginbox, který sestaví obsah poznámky jako dva
řádky nad sebou centrované. To je zařízeno příkazem pro sestavování boxů do tabulek (\halign) a dalšími manipulacemi s boxy, o nichž se nebudeme rozepisovat.
Poslední čtyři řádky obsahují „inteligentníÿ manipulaci se samotným souborem
mar. Soubor bude mít v systému název \jobname.mar, což znamená, že jeho jméno
je společné se jménem zpracovávaného dokumentu a příponu má mar. Zde se všechny
I/O operace provádějí okamžitě (\immediate), tj. nečeká se, až bude sestavená
strana vystupovat do dvi souboru.
Nejprve se testuje, zda soubor \jobname.mar vůbec existuje. To se dělá pomocí pokusu o jeho otevření (\openin) a následného testu \ifeof. Pokud existuje,
deﬁnuje se příkaz \next jako obyčejné načtení souboru, jinak je příkaz \next deﬁnován jako \relax, tj. nic nedělej – relaxuj. Po zavření souboru (\closein) se
provede \next, tj. buď nic (\relax), nebo \input \jobname.mar. Kdyby se provedlo \input rovnou, ušetřili bychom si dvě řádky maker a toto dlouhé povídání,
ale TEX by se při prvním spuštění (kdy ještě soubor mar neexistuje) hloupě ptal,
kde má tento soubor najít, což by mohlo uživatele zmást.
Po načtení souboru mar příkazem \next už soubor není potřeba, a proto se
otevře k zápisu příkazem \openout. Tím se jeho původní obsah vymaže. Dále už
jen následuje čtení vlastního textu dokumentu, v němž se občas vyskytne příkaz
\TeXref, který spustí činnost, kterou jsme zde rozebrali.
Je vidět, že makrojazyk TEXu není moc rozvláčný, spíš naopak. Na relativně
velmi málo řádcích je zapsán celý algoritmus sestavování poznámek na okraj, jehož
vysvětlení nám dalo tolik práce. Mnohdy to bývá ještě náročnější. Uveďme si jako
perličku na závěr makro, které načte svůj argument jako text a vysází jej pozpátku,
tj. \revers{pozpátku} bude vypadat jako uktápzop. Zde je vidět, že na dvou
řádcích se dá deﬁnovat rekurzivní algoritmus, který je relativně těžko rozluštitelný,
třebaže přesně známe význam všech použitých primitivů.
\def\revers#1{\make#1\endrevers\endmake}
\def\make#1#2\endmake{\ifx#1\endrevers\else\make#2\endmake#1\fi}

Tento příklad, který kromě možnosti rekurze obsahuje ilustraci použití deﬁnic
s argumentem ohraničeným „maskouÿ, nebudeme podrobně vysvětlovat. Kdo o něj
projeví hlubší zájem, může postupovat podle následujících bodů:
Za prvé: Příklad si vyzkouší.
Za druhé: Pořídí si TEXbook nebo TEXbook naruby.
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7.5. Možnosti ladění
Ve srovnání s trasováním programů v Turbo-Borlandovských prostředích pro
jazyky Pascal a C je TEX velmi pozadu. Jakmile narazí na chybu, vypíše ne vždy
zcela srozumitelnou hlášku a je ochoten běžet dál s jakýmsi doplněním chyby „podle
svéhoÿ, z čehož samozřejmě hrozí zavlečení dalších chyb. Mnohdy není hlášení přímo
k věci. Taková věc je ovšem běžná i u jiných, daleko přehlednějších programovacích
jazyků.
Začínající uživatel většinou chybovým hláškám příliš nerozumí a mnohdy ho to
může přivést na pokraj zoufalství. Pokud například TEX tvrdohlavě hlásí, že mu
chybí pravá uzavírací závorka }, přičemž ve skutečnosti není někde dodrženo syntaktické pravidlo třeba pro makro tvořící tabulky, které na první pohled s uzavírací
závorkou naprosto nesouvisí, to je pak těžká práce hledat chybu.
Výpisy pro trasování algoritmů TEXu jsou možné z rozmanitých hledisek. V podstatě TEX dokáže o sobě říci do posledního detailu, co zrovna v různých svých
algoritmech dělá. Pokud ale zapneme výpisy různých aktivit TEXu při zpracování
rozsáhlého vstupního souboru, většinou se dočkáme souboru log délky mnoha desítek megabytů (případně nám to zaplní celý disk), ale jádro pudla v tom budeme
velmi těžko hledat. Je proto potřeba, zvláště při vývoji nových maker, separovat
problém do pokud možno co nejmenšího vstupního kódu a pak teprve zapnout např.
\tracingmacros=1, které způsobí podrobný výpis veškerých akcí, prováděných při
zpracovávání jednotlivých maker TEXem.
Kdo má s TEXem větší zkušenosti, dokáže takových výpisů efektivně využít.
Pro začátečníky jsou vesměs bezcenné. Ve slovníčku TEX-primitivů v dodatku A
najdeme 9 registrů začínající slovem \tracing. Nastavení každého z nich na nenulovou hodnotu způsobí podrobný výpis aktivit příslušného TEXovského algoritmu. Jde
například o již zmíněné trasování činnosti maker, nebo o výpis činnosti algoritmu
řádkového zlomu, stránkového zlomu, obsahu tiskového materiálu v boxech apod.
Pro zajímavost si ukažme, jak vypadá výpis po zapnutí \tracingmacros. Nechť
náš vstupní text (v plainTEXu) vypadá takto:
\input czech.sty
\tracingmacros=1
\rightline{V Praze dne \today}
\end

V souboru log dostaneme zprávu zhruba tohoto znění:
\rightline #1->\line {\hss #1}
#1<-V Praze dne \today
\line ->\hbox to\hsize
\today ->\number \day .~\ifcase \month \or ledna\or února\or března\or
dubna\or května\or června\or července\or srpna\or září
\or října\or listopadu\or prosince\fi \space \number \year
~->\penalty \@M \
\space ->
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Zde vidíme, jak je expandováno makro \rightline a jakou hodnotu má jeho
parametr. Také vidíme, jak je expandováno makro \line.
Dále je popsaná expanze nám už známého příkazu \today. V tomto příkazu
je použita vlnka, která se proto hned expanduje na \penalty10000 (symbol \@M
je ve formátu plain zkratka pro číslovku 10 000). V makru \today je též použito
makro \space, které se expanduje na mezeru. Tato mezera ale není v log souboru
příliš vidět. Následuje trasování výstupní rutiny, která ukončí stránku. Výpis tohoto
trasování už není z důvodu šetření místem v ukázce uveden a do jeho rozboru se
nebudeme pouštět.
Poznamenejme nakonec, že ukázky v této kapitole zdaleka nevyčerpávají všechny
možnosti programovacího jazyka TEXu. Přirovnali bychom to zhruba k látce „první
třídy školy programování v TEXuÿ. Další ukázky najde čtenář v dodatku E, kde
jsou ukázána makra, pomocí kterých byla zpracována tato knížka. Obrovský zdroj
inspirace najdeme také ve zdrojovém textu k LATEXu, o němž jsme si už v dřívějších
kapitolách řekli, že představuje zhruba 10 000 řádků napsaných v tomto programovacím jazyku.
Nechceme tím nikoho odrazovat od studia makrojazyka TEXu, pouze jsme chtěli
programátorsky založeným čtenářům ukázat, že tento jazyk má nesmírně bohaté
vyjadřovací možnosti. Také z této kapitoly mělo vyplynout, že lidé, kteří pracují
s TEXem, se dělí zhruba řečeno do dvou skupin. První skupinou jsou uživatelé formátů a druhou jsou ti, kteří formáty a styly pomocí makrojazyka TEXu navrhují.3 )
Takováto dělba práce je v oblasti elektronické sazby zcela ideální.

Náměty k dalšímu čtení
Chceme-li rychle proniknout do programovacího jazyka TEXu, můžeme vřele doporučit knihu, z níž byl vybrán citát v záhlaví k této kapitole. Kniha se jmenuje TEX
by Topic [37] a Victor Eijkhout ji napsal dostatečně přehledně, a přitom obsahuje
netriviální informace. Kompletní popis všech algoritmů TEXu a jeho makrojazyka
najdeme též v české knížce TEXbook naruby [99]. Máme-li více času na probírání se
různými TEXovskými makry, můžeme si pořídit čtyřdílnou monograﬁi pana Bechtolsheima: TEX in Practice [14]. Pro plainTEXisty je také možno doporučit knížku
Malcolma Clarka A Plain TEX Primer [28].
Zajímavou ukázkou toho, co všechno dovede programovací jazyk TEXu, je článek
v TUGboatu BaSiX [42], popisující makro TEXu, které emuluje interpret programovacího jazyka Basic.

3
) Onehdy se na počítačové síti vyskytlo úsměvné rozčlenění uživatelů do jedenácti skupin podle
jejich „úrovně poznání TEXuÿ. Od začátečníků, coby totálních ignorantů a pátračů po nápovědách
k TEXu v textovém editoru přes pokročilé, čaroděje až po experty, kteří píšou stylové soubory
během oběda a víkend jim stačí na vytvoření dalšího dvi ovladače k nově získanému tiskovému
zařízení.
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In the METAFONT language you explain where the major components
of a desired shape are to be located, and how they relate to each other.
Donald Ervin Knuth: The METAFONTbook.
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Program METAFONT
Tento program je rodnou sestrou programu TEX. Je dokumentován ve společné
práci Computers & Typesetting, a pochází od stejného autora. Proč mluvíme o sestře
a ne o bratrovi? Ženský rod tohoto programu vychází z ilustrací Duane Bibbyho,
který v Knuthových knihách připodobnil TEX lvu – králi zvířat a METAFONT sympatické kočičce. My ovšem dále budeme mluvit o tom METAFONTu.
Program METAFONT je určen k návrhu a digitalizaci písem pro výstupní zařízení, která jsou založena na rastrování výstupního prostoru. Pomineme-li plottery,
jedná se vesměs o všechna zařízení použitá jako výstup z počítačů. Rozdíly jsou
jen v hustotě tohoto rastru, která se udává v počtu bodů na palec – dpi (dot per
inch). Setkáváme se s různými hustotami rastrů; od nejhrubších pro obrazovky počítačů (kolem 90 dpi) přes jehličkové tiskárny (180 – 360 dpi), inkoustové tiskárny
(kolem 300 dpi), laserové tiskárny (300 – 1 200 dpi) až po osvitové jednotky (1 270 –
4 000 dpi).
Vstupem programu METAFONT je textový soubor (případně více textových souborů), ve kterém jsou jazykem METAFONTu popsány jednotlivé tahy písmen podle
geometrických pravidel. Výstupem je bitová mapa (matice bodů bílých/černých),
která je přímo použitelná pro vybrané výstupní zařízení a odpovídá hustotě rastru
tohoto zařízení.

8.1. Úvod do METAFONTu
V tomto odstavci se pokusíme seznámit s programem METAFONT tak, abychom
pomocí něj uměli digitalizovat fonty pro zařízení s konkrétním rozlišením. Předpokládáme, že vlastní popisy fontů v jazyce METAFONTu, které bývají v souborech
s příponou mf, jsou k dispozici a nebudeme je zatím chtít dešifrovat. O jazyce
METAFONTu a jeho možnostech se zmíníme v dalších odstavcích.
METAFONT je vybaven makrojazykem podobně jako TEX. Proto nás nesmí překvapit, že tak jako TEX má své formáty, které jsou načítány z textových souborů
maker a ukládány do binární podoby, má i METAFONT takzvané báze. Program
inimf načítá makra ze souborů s příponou mf, „naučíÿ se je a naučené znalosti
ukládá do binární podoby s příponou base (v DOSu jen bas). Program virmf pak
načítá tuto bázi a podle ní se chová.
Každý autor fontu si může pro své potřeby vytvořit svou vlastní bázi, kterou
pak společně s fonty dodává ve formě vstupního textu pro METAFONT. Základní a
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nejpoužívanější bázi vytvořil Donald Knuth a popsal ji v knize The METAFONTbook.
Tato báze se jmenuje plain. Mimo ní existuje ještě často používaná báze cm, kterou
Donald Knuth vytvořil ke svým Computer Modern fontům. Můžeme se také setkat
s dalšími makry k různým jiným rodinám fontů. Jsou vesměs vystavěna na bázi
plain. Obvykle se z těchto maker negenerují samostatné báze, ale pracuje se s bází
plain a „nadstavbováÿ makra se načítají dodatečně v textové podobě.
Než se pustíme do vytvoření báze plain.base, musíme ztratit chvíli času přípravou souborů, které k tomu potřebujeme. S originálním souborem plain.mf
nemusíme nijak manipulovat, ale zaměříme se na obsahy souborů speciﬁkujících
zvláštnosti nám přístupných výstupních zařízení a parametry pro graﬁckou kontrolu výstupu. Tyto soubory se obvykle zahrnují do vytvořené báze.
Věnujme se souboru, který zahrnuje popisy výstupních zařízení. V některých
systémech se jmenuje local.mf, v jiných třeba modes.mf. Tento soubor obsahuje
deﬁnice tzv. módů, což odpovídá nastavení jisté skupiny parametrů. Nastavení jsou
v souboru local.mf deﬁnována pro různé typy výstupních zařízení. Soubor lze
získat ve veřejných elektronických archivech a obvykle obsahuje módy pro desítky
a někdy i stovky nejrůznějších výstupních zařízení. Nás samozřejmě zajímá, zda
tam najdeme to zařízení, které máme k dispozici. Například máme jehličkovou
tiskárnu 180 dpi (24 jehel), laserovou tiskárnu 300 dpi a budeme také generovat
fonty pro osvitovou jednotku v rozlišení 1 270 dpi. Překontrolujeme si, zda v souboru
local.mf je například mód lqlores (pro jehličkovou tiskárnu), dále hplaser (pro
laserovou tiskárnu) a třeba typesetter pro osvitovou jednotku. Příslušné módy
mohou být v local.mf deklarovány například takto:
%
% Define modes
%
mode_def lqlores =
proofing:=0;
fontmaking:=1;
tracingtitles:=0;
pixels_per_inch:=180;
blacker:=0;
fillin:=0;
o_correction:=.1;
enddef;
mode_def hplaser =
proofing:=0;
fontmaking:=1;
tracingtitles:=0;
pixels_per_inch:=300;
blacker:=0;
fillin:=.2;
o_correction:=.6;
enddef;

%
%
%
%

% don’t make the pens any blacker
% and don’t compensate for fillin
% but suppress most overshoots

%
%
%
%

HP LaserJet+ 300 dpi
no, we’re not making proofs
yes, we are making a font
no, don’t show titles in the log

% The LaserJet is black enough
% and it tends to fill in diagonals
%

mode_def typesetter = %
proofing:=0;
%
fontmaking:=1;
%
tracingtitles:=0;
%
pixels_per_inch:=1270;
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LQ-1500, NEC-P6 low resolution (180x180)
no, we’re not making proofs
yes, we are making a font
no, don’t show titles in the log

Typesetter 1270 dpi
no, we’re not making proofs
yes, we are making a font
no, don’t show titles in the log

blacker:=0;
fillin:=.1;
o_correction:=.4;
enddef;

Nastavení parametru proofing=0 znamená, že při použití daného módu nebudeme experimentovat s fonty, nechceme přímý výstup graﬁky METAFONTu na
obrazovku a spokojíme se s minimem trasovacích informací o generovaném fontu.
Hodnota parametru fontmaking rovna jedné zaručí vytvoření nejen bitové mapy
fontu, ale i metrických údajů určených pro TEX (tfm). Parametr pixels_per_inch
určuje rozlišovací schopnost výstupního zařízení, tj. hustotu výstupního rastru.
Další parametry (blacker, fillin a o_correction) představují jakési lahůdky
pro METAFONT a jeho bázi plain. Pomocí těchto parametrů se nastavuje způsob
rastrování „sporných bodůÿ na okraji písmen, což může zvláště u nízkých rozlišení výrazně ovlivnit kvalitu rastru. Parametry by se měly nastavit podle toho, jak
tiskárna rozpíjí inkoust, překrývá sousední vyplněné body v diagonále apod.
V některých instalacích METAFONTu existuje ještě soubor, v němž se deklaruje
způsob zobrazování rastrovaných písmen na obrazovce při běhu programu. Taková
věc nás bude zajímat až v okamžiku, kdy budeme vytvářet své vlastní fonty. Pak
většinou využijeme mód proof, který je deﬁnován v bázi plain.mf a který mimo
jiné nastavuje registr proofing na nenulovou hodnotu.
Nyní si připravíme soubor plain.ini, který bude obsahovat třeba následující
řádky:
input plain;
input local;
dump

V tomto souboru se praví, že při generování báze se nejprve načte originální
báze plain.mf, pak se načte soubor local.mf v němž se deklarují módy výstupních
zařízení a konečně se příkazem dump uloží nabyté vědomosti do binárního souboru
s příponou base. Z příkazového řádku UNIXu vyvoláme inimf příkazem
inimf plain.ini
a máme požadovanou bázi vytvořenou. Poznamenejme, že v DOSu při použití
METAFONTu z balíku emTEX se program inimf vyvolá příkazem mf -i. K úspěšnému vygenerování báze potřebujeme pouze zařídit, aby jmenované soubory byly
přítomny v adresáři, kde je program umí nalézt. Názvy těchto adresářů se sdělí programu pomocí proměnných systému, případně jsou zaneseny přímo do programu
při jeho kompilaci.
Nyní se můžeme pustit do generování fontu za použití zrovna vytvořené báze
plain. Nejprve pár slov ke konvencím volání programu z příkazového řádku. Toto
volání má v UNIXu tvar:
virmf ’&plain \ úvodní příkazy pro METAFONT’
Zde jsou apostrofy (’’) nutné, protože jednak znaky & a \, jednak středníky vložené
mezi úvodní příkazy pro METAFONT, nesmí být interpretovány UNIXovým shellem.
Podobně jako virTEX umí vyvolat formát podle prvního slova v příkazové řádce,
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umí i virmf vyvolat bázi podle jména, kterým je volán. Proto se v UNIXu instaluje
link s názvem mf na soubor virmf a link mf.base na soubor plain.base. Pak je
možné volání programu METAFONT s bází plain zjednodušit takto:
mf ’\ úvodní příkazy pro METAFONT ’
V DOSu není nutné používat apostrofy. Zato je nutné vždy explicite napsat
použitou bázi, takže volání METAFONTu vypadá takto:
mf &plain \ úvodní příkazy pro METAFONT
Vysvětlíme si ještě přítomnost znaku „\ÿ. METAFONT implicite interpretuje
první parametr za názvem programu na příkazové řádce jako název vstupního souboru. Tato vlastnost se vesměs nepoužívá a místo toho se do příkazové řádky napíše
několik úvodních příkazů. Abychom dali najevo, že píšeme úvodní příkazy a nikoli
název souboru, musíme použít znak „\ÿ, který má v METAFONTu podobný význam,
jako v TEXu příkaz \relax.
Nejčastěji se jako úvodní příkazy pro METAFONT používají tyto příkazy:
• Nastavení módu. Příkaz má tvar mode=nazev_modu, tedy například pro osvitovou jednotku mode=typesetter. Tím je řečeno rozlišení a další parametry výstupního zařízení. Pokud se mód nenastaví nebo se nastaví na nedeﬁnovanou hodnotu,
bude METAFONT pracovat v testovacím módu s rozlišením 2 601,72 dpi.1 ) Tento
mód se jmenuje proof, takže jej lze vyvolat pomocí nastavení mode=proof.
• Nastavení zvětšení fontu. Velikost generovaného fontu je ovlivněna hodnotou
proměnné mag. Pokud se tato proměnná nenastaví, při generování se předpokládá,
že má hodnotu 1. To odpovídá zvětšení jedna ku jedné. Generujeme-li například
font 1,2 krát zvětšený, je nutno napsat mag=1.2. Chceme-li font naopak zmenšit,
napíšeme třeba mag=0.8.
• Hlavní soubor pro generování fontu. Tvary jednotlivých písmen fontu jsou
popsány v souborech s příponou mf. Ačkoli se jeden font generuje za použití celé
řady takových souborů,2 ) jeden soubor je „hlavníÿ. Je to takový soubor, ze kterého
se budou volat další. Jméno tohoto souboru určuje též název generovaného fontu.
Tento soubor vyvoláme pomocí příkazu input. Například pro soubor logo10.mf
píšeme input logo10 (přípona mf se nemusí psát, METAFONT ji umí doplnit automaticky).
Jednotlivé příkazy se v METAFONTu oddělují středníkem. Ukažme si příklad.
Chceme generovat font csr10 v 3,5 násobném zvětšení pro laserovou tiskárnu. Stačí
napsat:
mf ’\ mode=hplaser; mag=3.5; input csr10’
V emTEXu bude příkazový řádek DOSu vypadat takto:
mf &plain \ mode=hplaser; mag=3.5; input csr10
1
2

) Toto rozlišení odpovídá osvitové jednotce, na níž Knuth „ladilÿ své fonty.
) Vzájemně provázaných příkazem input – viz např. odst. 8.10.
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Co se vytvoří? Na obrazovce uvidíme v hranatých závorkách kódy zrovna generovaných písmen a názvy právě čtených souborů. Tentýž výpis (ovšem poněkud
podrobnější) obdržíme v souboru s příponou log (to známe z TEXu). Tento výstup
vypadá zhruba takto:
This is METAFONT, Version 2.71 [3c-beta1] (preloaded base=plain 93.5.29)
**&plain \ mode=hplaser; mag=3.5; input csr10
(c:\emtex\mfinput\csr10.mf (c:\emtex\mfinput\cscode.mf
(c:\emtex\mfinput\cmbase.mf)) (c:\emtex\mfinput\cmr10.mf)
(c:\emtex\mfinput\kmroman.mf (c:\emtex\mfinput\romanu.mf [65] [66] [67]
[68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]
[83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]) (c:\emtex\mfinput\romanl.mf [97]
... atd.
[165] [196] [214] [220]) (c:\emtex\mfinput\csadded.mf [254] [255] [158]
[159] [141] [157]) (c:\emtex\mfinput\cshyph.mf [156])
(c:\emtex\mfinput\romlig.mf [11] [12] [13] [14] [15])
(c:\emtex\mfinput\comlig.mf [34] [45] [92] [123] [124]) ) )
Font metrics written on csr10.tfm.
Output written on csr10.1050gf (181 characters, 60288 bytes).

V uvedeném výpise se praví, že byly nejprve načteny soubory csr10.mf,
cscode.mf, cmbase.mf, cmr10.mf, kmroman.mf, romanu.mf a začala se generovat
písmena s kódem 65, 66, atd. Nakonec se skončilo souborem comlig.mf a jako
poslední byla vytvořena ligatura s kódem 124.
Z tohoto výpisu můžeme dále přečíst, že byl vytvořen soubor s metrickými informacemi csr10.tfm a konečně hlavní výstup (tj. digitalizovaný font) byl uložen
do souboru csr10.1050gf.3) V tomto souboru jsou uloženy digitální mapy jednotlivých písmen v „rozlišeníÿ 1 050 dpi. To odpovídá parametrům zvoleného výstupního zařízení (300 dpi) a požadovanému zvětšení fontu (3,5). Platí totiž, že
3,5 × 300 = 1 050.
Graﬁcká informace je v souborech gf uložena prostým způsobem bez komprimace. My ji však potřebujeme komprimovat do formátu pk, který používají
dvi-ovladače. K tomu se použije program gftopk, jenž najdeme v každé instalaci
METAFONTu. Tento program většinou voláme se dvěma parametry: vstupní soubor
a výstupní soubor. V UNIXu tedy napíšeme:
gftopk csr10.1050gf csr10.1050pk
Pracujeme-li v DOSu, máme o starost navíc. Musíme totiž zajistit, aby se z názvu
našeho fontu neztratila informace o „rozlišeníÿ bitové mapy fontu. Proto se bitové
mapy zařazují podle rozlišení do připravené struktury adresářů třeba takto:
gftopk csr10.105 c:\emtex\fonts\hplaser\dpi1050\csr10.pk
Samozřejmě musíme zařídit, aby ovladač příslušnou bitovou mapu našel. To je ale
záležitost konﬁguračních souborů ovladačů. V těchto programech bývají navrženy
různé vyhledávací mechanismy. Například struktura adresářů se může větvit podle
„rozlišeníÿ bitové mapy jako v našem případě. Zmínili jsme se o tom už v kapitole
šesté.
3
) Je třeba znovu poznamenat, že v DOSu bohužel vidíme místo přípony .1050gf jen poněkud
zkrácenou a zkomolenou příponu .105, která nás může jenom zmást.
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Nekomprimovaný soubor typu gf můžeme po použití programu gftopk vymazat.
Tím šetříme místo na disku, protože při vysokých rozlišeních rostou velikosti gf
souborů do neúnosných rozměrů.
Jak nyní naložit se souborem tfm, který vygeneroval METAFONT a který obsahuje metrické údaje pro TEX? Pokud generujeme font úplně nový, je potřeba
uložit soubor tfm do místa, kde TEX načítá ostatní soubory typu tfm. Častěji ale
generujeme font pouze v jiném zvětšení. Pak je už příslušný tfm soubor v instalaci
přítomen a jeho nová verze se od původního souboru vůbec neliší. Metrické údaje
v souboru tfm totiž nejsou závislé na zvětšení fontu. Zvětšení těchto údajů provádí
TEX pronásobením příslušným koeﬁcientem v době načítání fontu.
Protože soubory tfm nejsou rozsáhlé a stačí mít metriku od každého fontu v instalaci pouze jednou nezávisle na použitém geometrickém zvětšení, bývají obvykle
soubory tfm všech dosažitelných fontů jednou provždy instalovány v adresáři, kde
je umí načíst TEX. Z toho plyne doporučené pravidlo: získáme-li nový font ve tvaru
zdrojových textů pro METAFONT, vygenerujeme jeho základní velikost pro jedno
výstupní zařízení a uložíme metrické údaje mezi ostatní soubory tfm. Pro ostatní
zařízení a jiné velikosti pak můžeme využít možnosti automatického generování bitových map fontů dvi ovladačem. V takovém případě se už o osud souboru tfm
nemusíme starat.

8.2. Automatické generování fontů
Je důležité připomenout, že běžný uživatel TEXu se programem METAFONT
nemusí zabývat a přitom jej může nevědomky efektivně používat. Nemusí přitom
vědět nic o tom, jak se program spouští, co to jsou módy, báze, rozlišení výstupního zařízení apod. Je to umožněno vlastností většiny ovladačů výstupních zařízení.
Pokud ovladač nenajde požadovanou bitovou mapu už připravenou na disku, provede správné spuštění METAFONTu a dalších procesů k vygenerování bitové mapy
automaticky.
Instalaci vstupních souborů pro METAFONT, zajištění přítomnosti souborů tfm,
přípravu bází pro METAFONT a standardních formátů pro TEX, zajištění správného
vyhledávání vstupních souborů jednotlivými programy, konﬁguraci automatického
generování fontů dvi ovladači a plno dalších věcí provádí administrátor systému,
tedy nikoli běžný uživatel. Administrátor také rozhodne, které bitové mapy ponechá
na disku a které smaže.
Existují dva extrémy v přístupu k bitovým mapám fontů na disku. Jedním
extrémem je nemít na disku žádnou bitovou mapu, kterou zrovna nepotřebujeme
použít ovladačem. Při startu ovladače se všechny potřebné bitové mapy vygenerují
a po jeho ukončení se všechny zase smažou. Tento přístup se podobá myšlence
používané v PostScriptu, kde se jednotlivá písmena rastrují až v okamžiku jejich
použití ve výstupním zařízení. Přístup má ale zásadní nevýhodu, kterou je velká
časová náročnost. METAFONT totiž rastruje poněkud pomaleji, ale zato precizněji
než PostScript. Navíc, pokud potřebujeme z fontu použít jen jedno písmeno, je
bohužel nutné generovat celý font. To je velké zdržení. Proto se tento extrémní
přístup vesměs nepoužívá.
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Druhým extrémem je ponechat na disku všechny bitové mapy, které byly někdy
použity. To má tu výhodu, že se ovladače při následných startech nezdržují opakovaným generováním fontů. Na druhé straně to je náročné na diskovou kapacitu.
Přitom se nám hromadí na disku fonty, které byly očividně generovány na jedno
použití.
Většinou se tedy volí jakýsi kompromis. Na disku jsou trvale instalovány bitové
mapy nejběžněji používaných fontů v nejběžnějších zvětšeních. Nestandardní fonty
nebo fonty v nestandardních zvětšeních se generují do odděleného diskového prostoru, kde se třeba jednou za měsíc provede úklid. Administrátor systému může
shledat některé fonty jako užitečné a převede je mezi „trvaléÿ fonty, jiné fonty,
u nichž je patrné jednorázové použití, smaže. Proto bývá prostor s bitovými mapami fontů dvojího druhu. Prostor s „trvalýmiÿ fonty zabezpečí administrátor proti
zápisu uživatelem, zatímco do prostoru s „přechodnýmiÿ fonty umožní uživateli zápis a tím i automatické generování nestandardních fontů. Samozřejmě je potřeba
konﬁgurovat ovladače výstupních zařízení tak, aby uměly vyhledávat bitové mapy
v obou místech na disku.
Vygenerování fontu do formátu pk se skládá z několika činností, které postupně
následují. Jedná se zhruba řečeno o tyto procesy:
•
•
•
•

Spuštění METAFONTu se správnými parametry.
Konverze výstupu METAFONTu do formátu pk pomocí gftopk.
Zařazení souboru pk do navržené struktury adresářů s bitovými mapami.
Vymazání souborů log a gf.

Aby se ovladače nemusely „staratÿ o uvedené procesy jednotlivě, bývá např.
v UNIXových instalacích vytvořen script (v DOSu by mohla být dávka), který se
jmenuje MakeTeXPK a který komplexně řeší vytvoření souboru pk. Ovladač tedy volá
jen MakeTeXPK se smluvenými parametry a vyčká, až se bitová mapa ve formátu pk
objeví v určeném adresáři. Parametry procesu MakeTeXPK bývají většinou tyto:
• Název fontu.
• Mód výstupního zařízení.
• Požadované zvětšení fontu případně jeho „rozlišeníÿ.

Známe-li „rozlišeníÿ fontu a mód výstupního zařízení, tj. rozlišení výstupního
zařízení, umíme dopočítat zvětšení fontu. Také obráceně; známe-li zvětšení fontu a
parametry výstupního zařízení, umíme spočítat „rozlišeníÿ fontu.
Do scriptu MakeTeXPK administrátor zanese některé další údaje. Například
místo, kam se má uložit výsledný font ve formátu pk. Pokud ovladač zjistí nepřítomnost většího počtu bitových map fontů, pak volá proces MakeTeXPK opakovaně.
Pokud se font nepodaří vytvořit, například nejsou instalovány příslušné mf soubory,
napíše ovladač varovné hlášení a většinou použije nějaký náhradní font.
V DOSu a speciálně v emTEXu se automatické generování fontů často provádí
prostřednictvím programu mfjob. Autorem programu je Eberhard Mattes a zařadil
jej do balíku emTEXu. Všechny emTEXovské ovladače výstupních zařízení dovedou
s tímto programem komunikovat.
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Program mfjob čte pracovní soubor většinou s příponou mfj. V tomto souboru
jsou uloženy informace o tom, které fonty se mají generovat, kam se mají ukládat výsledky apod. Program spouští procesy na vygenerování všech požadovaných
fontů. Na rozdíl od scriptu MakeTeXPK vytváří mfjob celou skupinu fontů opakovaným spouštěním potřebných procesů sám. Ovladač výstupního zařízení zjistí, které
fonty chybí, podle toho sestaví pracovní soubor mfj a pak předá řízení programu
dvidrv, který spustí mfjob a vyčká, až je vše vytvořeno. Nakonec program dvidrv
znova spustí ovladač; tentokrát už jsou chybějící fonty připraveny k použití. V OS/2
volá ovladač program mfjob přímo a nepotřebuje k tomu mezičlánek dvidrv.
Syntaxe pracovního souboru mfj dovoluje sestavit požadavek na vygenerování
celé skupiny fontů pomocí křížového pravidla. Tj. napíše se například skupina fontů
a k nim příslušná zvětšení a je tím zaručeno, že každý font bude vygenerován
ve všech zvětšeních. Ukážeme si to na příkladě. Soubor all.mfj deﬁnuje proces
generování celé skupiny CS-fontů, dodávaných společně s CSTEXem.
%
% all.mfj
%
input [modes];
def s=[s0 sh s1 s2 s3 s4 s5];
{
base=plain;
fonts=logo# logobf# logosl# line# linew# lcircle10 lcirclew10;
base=cm;
fonts=csr# cssl# csti# cmmi# cmsy# csbx# cmex# csss#
cmtex# cscsc#
.... atd.;
mags=s; m;
}

Zde je vidět, že v bázi plain se budou generovat například všechny fonty se
jménem logo#, kde # znamená: „dosaď všechna čísla, která se v názvech ve zdrojových textech mf vyskytujíÿ. V tomto případě se jedná o logo10, logo9 a logo8.
V bázi cm se budou generovat fonty csr# (tj. csr5, csr6, csr7, csr8, csr9, csr10,
csr12, csr17) a další fonty (cssl# apod.). Všechny fonty se budou generovat ve
zvětšeních daných příkazem mags=s. Písmeno s zahrnuje s0, sh, s1, . . . , s5. Čísla
1, 2, až 5 odpovídají mocninám koeﬁcientu 1,2 (tzv. \magstepy).
√ Např. s2 je zvětšení 1,22 = 1,44. Symbol sh představuje zvětšení s koeﬁcientem 1,2 používané pro
jedenáctibodovou
√ sazbu. Všechny fonty se tedy vygenerují postupně ve zvětšeních
s koeﬁcienty: 1, 1,2, 1,2, 1,44, 1,728, 2,073 6 a 2,488 32.
Tajemný příkaz „mÿ nakonec zajistí, že všechny uvedené fonty ve všech zvětšeních budou navíc generovány ve všech módech, které odpovídají všem výstupním
zařízením, která máme k dispozici. Módy jsou deﬁnovány v souboru modes (viz
příkaz input [modes]). Ukažme si obsah tohoto souboru:
%
% modes.mfj
%
def lql=[mode_lql; output_lql; tfmlog];
def lj= [mode_lj; output_lj; tfmlog];
def typ=[mode_typ; output_typ; tfmlog];
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def mode_lql=[mode=lqlores[180]];
def mode_lj= [mode=hplaser[300]];
def mode_typ=[mode=typesetter[1270]];
def output_lql=[output=pk[c:\emtex\fonts\lqlores\dpi@Rr\@f]];
def output_lj= [output=pk[c:\emtex\fonts\hplaser\dpi@Rr\@f]];
def output_typ=[output=pk[c:\emtex\fonts\typeset\dpi@Rr\@f]];
def m=[lql; lj; typ];
def tfmlog=[output=tfm[c:\emtex\tfm\@f] log[c:\emtex\fonts\log\dpi@Rr\@f];];

Nebudeme podrobně vysvětlovat syntaxi souborů mfj. K tomu slouží samozřejmě dokumentace programu. I bez sáhodlouhého vysvětlování ale vidíme, že se
zde deﬁnují tři módy odpovídající METAFONTovým módům lqlores, hplaser a
typesetter. Také je zde řečeno, kam uložit výstupní soubory pk, tfm a log.
Kdybychom na předposledním řádku deﬁnovali příkaz m pouze jako lj, generovali bychom fonty jen pro laserovou tiskárnu s módem hplaser. Necháme-li tam
všechny módy, můžeme po spuštění mfjobu jet na dovolenou k moři a po návratu
zjistit, zda už je celá rodina fontů ve všech módech vygenerovaná. Další možností
je použít lokální síť se sdíleným diskem. V takovém případě existují prostředky,
kterými lze řídit činnost všech paralelně spuštěných programů mfjob tak, že se
optimálně vzájemně doplňují a podílejí se na vytvoření společného díla, kterým je
knihovna bitových map fontů.
O konﬁguraci ovladačů výstupních zařízení tak, aby dokázaly při nenalezené
bitové mapě fontu vyvolat proces na její vygenerování, se nebudeme rozepisovat.
Pro ovladače v různých systémech totiž platí různá pravidla a je to záležitostí
dokumentace k ovladačům, kterou je nucen prostudovat administrátor systému.
Přitom to nesouvisí přímo s TEXem.

8.3. První ukázka jazyka METAFONTu
V tomto textu nechceme suplovat manuál k programu METAFONT, pouze
bychom chtěli naznačit možnosti a obtíže při práci s tímto programem. Proto
nebudeme důsledně popisovat všechny vlastnosti a příkazy METAFONTu, ale jen
na několika ukázkách předvedeme některé zajímavosti.
Úplný popis jazyka METAFONTu lze nalézt ve třetím díle Computers & Typesetting nazvaném The METAFONTbook. Pro úvodní seznámení s jazykem METAFONTu lze doporučit některé články, které vyšly v TEX-bulletinu. Jedná se především o články
[54] Karel Horák: Můj zápas s METAFONTem aneb pérovky a jiná zvěrstva
(s ukázkami),
[126] Oldřich Ulrych: Zkušenosti s METAFONTem.
V zahraniční literatuře najdeme plno zajímavých ukázek použití programu
METAFONT. Některé z nich jsou zahrnuty do referencí na konci knihy. Uveďme
například články [47], [46] od pana Yannise Haralambouse, který dělá v META-
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FONTu písma především pro exotické jazyky. Dalšími autory jsou například Neenie
Billawala, Norman Schwartz a Hermann Zapf.
Než dosáhneme dokonalosti citovaných autorů, bude to chvíli trvat. Začněme
proto velmi jednoduchou ukázkou jazyka METAFONTu. Chceme vytvořit „rámečekÿ složený z elips a do něj vložit nápis (viz obrázek). Na tomto příkladě si
ukážeme celý postup při vytváření „nových hodnotÿ
pomocí programu METAFONT. I když se zde jedná jen
o čtyři elipsy, dá nám to zpočátku trochu práce. Pro
text v obrázku bylo použito hotového fontu logo10
METAFONT
zvětšeného 1.728 krát. Tento font obsahuje pouze
písmena pro logo „METAFONTÿ. Elipsy kolem nápisu
budou výsledkem našeho prvního experimentování
s METAFONTem. Vytvoříme font s názvem třeba
ramek, v němž budou místo znaků požadované elipsy. Tento font bude obsahovat
jediné „písmenoÿ se všemi čtyřmi elipsami dohromady.
Vytvořme tedy náš první vstupní soubor pro METAFONT. Domluvili jsme se na
tom, že se bude jmenovat ramek.mf. Bude obsahovat tyto řádky:
mode_setup;
screenstrokes;
thick#:=0.7pt#; u#:=4mm#;
define_pixels(thick, u);
beginchar (0, 0, 0, 0);
pickup pencircle scaled thick;
for i=3 upto 6: draw fullcircle xscaled 10u yscaled (i*u); endfor
endchar;
end;

Zastavme se podrobně u jednotlivých příkazů ukázky. Všimneme si, že příkazy
v METAFONTu jsou odděleny středníkem. Příkazy použité v ukázce se opírají o bázi
plain. V této chvíli nebudeme rozebírat jednotlivé příkazy až na úroveň jejich
METAFONT-primitivních komponent, protože bychom se do toho zbytečně zamotali.
Příkaz mode_setup zjistí, zda je deﬁnována proměnná mode (většinou v příkazovém řádku volání METAFONTu). Pokud ano, příkaz provede nastavení jednotlivých
parametrů výstupního zařízení podle požadovaného módu. Pokud ne, parametry se
nastaví podle módu proof.
Následující příkaz screenstrokes způsobí kresbu jednotlivých tahů na obrazovku počítače v okamžiku, kdy je METAFONT realizuje. Připomeňme, že tento
graﬁcký výstup METAFONTu je ovlivněn ještě mnoha dalšími skutečnostmi. Především se můžeme setkat s verzemi METAFONTu, které vůbec nepodporují graﬁcký
výstup a jsou určeny jen na generování už hotových fontů.4 ) V UNIXu zase záleží
na nastavení prostředí (např. v X-Window), které METAFONTu umožní graﬁcky se
projevit v nějakém okně. V neposlední řadě ještě záleží na obsahu příkazu openwindow a na hodnotách jeho proměnných screen_rows a screen_cols. Tento příkaz je
4

) Například v balíku emTEX se jedná o program mf386.exe.
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použit v bázi plain k otevření okna s příslušným počtem graﬁckých bodů v řádku
a ve sloupci a lokalizací počátku. Parametry příkazu je vhodné v souborech typu
local.mf nebo ega.mf pozměnit tak, aby to odpovídalo skutečným parametrům
graﬁky počítače. Po provedení změn je potřeba znovu vygenerovat bázi.
Další dva řádky ukázky si zaslouží pozornost. Pracuje se zde s proměnnými
thick# a u#, přičemž znak # je součástí názvu proměnné. Je dobrým zvykem rozlišovat mezi proměnnými, které uchovávají rozměrové údaje nezávislé na zařízení, od
proměnných, které pracují s jednotkou „pixelÿ, která je závislá na konkrétním výstupním rastru. Je pravidlem, že proměnné nezávislé na zařízení mají na konci svého
názvu znak #. Jejich numerické hodnoty jsou implementovány stejně jako rozměrové
údaje v TEXu, tj. s přesností vlnové délky světla. Konstanty pt# a mm# obsahují
pevné hodnoty reprezentující příslušné délkové jednotky. Příkaz define_pixels
zavádí nové proměnné thick a u a nastavuje jejich hodnoty na počet pixelů výstupního zařízení, přičemž vychází z hodnot proměnných thick#, u#. Pro výpočet
se interně použije hodnota proměnné pixels_per_inch, která je určena proměnnou
mode. Proto musí předcházet příkaz mode_setup.
Příkaz beginchar má čtyři parametry a ohraničuje společně s příkazem endchar
deﬁnici tahů jednoho znaku fontu. Prvním parametrem příkazu beginchar je kód
znaku (zde nula), druhý parametr označuje šířku boxu pro znak (zde nula), třetí
výšku znaku (zde nula) a čtvrtý velikost přesahu znaku pod účařím (zde nula).
Rozměrové parametry se zapisují pomocí proměnných nezávislých na zařízení a
tvoří podklad pro informace ukládané do souboru tfm. V našem případě tedy TEX
po načtení souboru ramek.tfm bude vědět, že font ramek obsahuje znak s kódem 0
a tento znak má všechny rozměry nulové. Při sazbě tohoto znaku tedy pro něj
nevynechá žádné místo. Fyzická kresba znaku bude v našem příkladě „vyčnívatÿ
z TEXovského boxu, ale to není nic proti ničemu.
Příkazy deﬁnující tahy, kterými se vykreslují jednotlivé znaky, se opírají o proměnné, které pracují s jednotkou „pixelÿ, tj. s body výstupního rastru. V našem
příkladě se jedná o proměnnou u a thick.
Pomocí pickup pencircle scaled thick „nasadímeÿ pero kruhového hrotu
(pencircle) zvětšeného na průměr thick, tj. hodnotu 0,7pt. Budeme tedy kreslit
všemi směry čáru širokou 0,7pt s kulatými konci. Je to podobné, jako bychom
drželi v ruce redisové pero. Pojem „peraÿ je v METAFONTu velmi zajímavý a ještě
se k němu vrátíme. Program vyhodnotí a zaokrouhlí průměr hrotu pera do celých
násobků bodů (pixelů) podle proměnné thick. Znovu připomeňme, že na počátku
jsme do proměnné thick# uložili údaj v jednotkách pt#, tj. v jednotkách nezávislých
na zařízení. Hodnota proměnné thick byla vypočtena z původní thick# pomocí
define_pixels a je závislá na rozlišení výstupního rastru.
Cyklus for i=3 upto 6 opakuje tělo cyklu ohraničené symbolem endfor postupně pro i rovno 3, 4, 5 a 6. V těle cyklu je řečeno, aby se nakreslila (draw)
kružnice (fullcircle) deformovaná ve směru osy x na velikost 10u (xscaled) a ve
směru osy y na velikost i*u (yscaled). Znamená to, že v každém průchodu cyklem
má elipsa jinou „výškuÿ. Elipsy se vykreslí připraveným perem. A to je všechno.
Zpracujme náš soubor ramek.mf programem METAFONT. Příkazový řádek
v DOSu může vypadat třeba takto:
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mf &plain \ mode=hplaser; input ramek
Na obrazovce vidíme, jak METAFONT postupně kreslí jednotlivé elipsy. Dočteme
se, že byl vytvořen soubor ramek.tfm a ramek.300gf. První soubor použijeme při
práci s TEXem a druhý soubor převedeme do formátu pk pomocí programu gftopk.
V TEXu si připravíme třeba následující pokusný soubor obsahující zavedení našeho prvního fontu.
\font\ram=ramek
\font\logo=logobf10 scaled\magstep2
\vglue3cm
\centerline{\hbox to0pt{\hss\logo METAFONT\hss}\raise1ex\hbox{\ram\char0}}
\bye

V tomto souboru jsme zavedli font \ram a v něm jsme vytiskli znak s kódem 0
(viz \ram\char0). Příkazy \hbox to0pt, \hss a \raise1ex byly použity proto,
aby se střed nápisu METAFONT kryl se středem našich elips. Soubor zpracujeme
TEXem, vytiskneme na laserové tiskárně a můžeme odejít od počítače uspokojeni
nad tím, že jsme vytvořili první „fontÿ v METAFONTu.
Věc je bohužel trochu komplikovanější a odhodlání tvořit nové hodnoty v METAFONTu musí být pevné a člověk musí umět dobře programovat. Stačí, když uděláme
první chybu a může nás to jako začátečníky zcela odradit. Představme si, že jsme
v naší ukázce zapomněli napsat středník za příkazem u#=4mm#. Ani v běžných programovacích jazycích nás nepřekvapí, že kompilátor zjistí chybu o řádek později.
Ovšem většinou překladač sám napoví, že chybí středník. Zkusíme totéž s METAFONTem a budeme se divit. Program prohlásí něco, co vede k naprostému pomatení
smyslů. Vypadá to takto:
This is METAFONT, Version 2.71 [3c-beta1] (preloaded base=plain 94.7.8)
**&plain \mag=1.0; input pokus
(pokus.mf
>> 4mm#thick
! Improper ‘:=’ will be changed to ‘=’.
<for(thick)> (SUFFIX0):=
(SUFFIX0)#*hppp; ENDFOR
define_pixels->...EXT0):$:=$ #*hppp;endfor
l.9 define_pixels(thick, u)
;
?

Proč říká něco, co s chybějícím středníkem vůbec nesouvisí? Jde o to, že kromě
příkazů oddělených středníkem obsahuje METAFONTový text další struktury (například těla cyklů, makra a větvení), které nemusí nikterak souviset se strukturou
příkazů a mohou třeba začínat a končit v půlce příkazu. To není příliš obvyklé,
pro mnohé programátory dokonce nepochopitelné, ale kdo to umí využít, ten to
velmi ocení. V našem příkladě se expandovalo makro define_pixels na primitivy
a chybějící středník kolidoval syntakticky s jakýmsi symbolem := uvnitř této expanze. Je vidět, že práce s METAFONTem vyžaduje pevné nervy. Je třeba mít jednu
ruku na klávesnici, druhou na METAFONTbooku a neustále být vybaven hlubokou
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intuicí při hledání chyb. Kdo ovšem už nějakou dobu pracuje s TEXem, vůbec ho
to nepřekvapí.
Pokud překleneme počáteční překážky a klacky pod nohama, které nám tam
zpočátku hází samotný METAFONT, oceníme obrovské a široké možnosti tohoto
jinak skvělého programu. Dostaneme se tak do stadia, kdy už program žádné klacky
nehází, ale stává se v našich rukou výkonným nástrojem.

8.4. Shrnutí vlastností METAFONTu
Zkusme nyní sumarizovat vlastnosti METAFONTu. Mezi jeho pozoruhodné vlastnosti jistě patří:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jazyk je vybaven podobnými možnostmi konstrukcí maker jako TEX.
Větvení, cykly a expanze maker jsou nezávislé na struktuře příkazů.
METAFONT vyhodnocuje soustavy lineárních rovnic.
METAFONT je vybaven knihovnou matematických funkcí.
Čáry jsou popsány pomocí Bézierových křivek třetího řádu nebo úseček a lze
s nimi provádět různé operace.
METAFONT je vybaven algoritmem na dopočítání optimálních parametrů na
sebe navazujících Bézierových křivek.
Typ proměnné picture obsahuje reprezentaci výstupního rastru, kde každý
pixel nese informaci o tom, kolik „vrstev inkoustuÿ na něm leží. To vede
k zajímavým efektům – zvláště při odmazávání a při globálních operacích
s proměnnými typu picture.
Typ proměnné pen (pero) umožňuje dosáhnout zajímavých kaligraﬁckých
efektů při rastrování podél čáry.
Typ proměnné transform umožňuje před rastrováním provádět s deﬁnovanými čarami libovolnou lineární transformaci.
Příkaz scantokens umožňuje použít obsah proměnné typu string jakoby
šlo o část METAFONTového kódu.
Jazyk METAFONTu umožňuje vytvářet vstupní texty ve formě univerzálních
programů, které lze použít opakovaně na generování více různých fontů jen
změnou vnějších parametrů.

K některým vlastnostem se budeme nyní vracet podrobněji a budeme je ilustrovat na dalších ukázkách.

8.5. Navazování Bézierových křivek
Každý, kdo se zabývá počítačovou graﬁkou, asi ví, že Bézierova křivka třetího
řádu je určena čtyřmi body v rovině – počáteční bod, koncový bod a dva kontrolní
body. Počáteční a koncový bod určuje jednoznačně místo, kudy bude křivka procházet, zatímco kontrolními body křivka obvykle neprochází; tyto body ji pouze jaksi
„přitahujíÿ. Na následujících dvou obrázcích jsou body 1 a 4 počáteční a koncový
bod křivky a dále body 2 a 3 jsou kontrolní body křivky. Křivku lze matematicky
vyjádřit jistým kubickým polynomem, jehož koeﬁcienty jsou určeny souřadnicemi
zmíněných čtyř bodů.
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V počítačové graﬁce se s těmito typy křivek setkáváme velmi často. Je to proto,
že pomocí překvapivě malého množství číselných údajů (souřadnic bodů) se dá
vyjádřit relativně přesně jakákoli hladká křivka, se kterou se běžně setkáváme.
Například v článku [46] Yannis Haralambous píše, že staří mistři písmaři, kteří
kreslili písma rukou, k tomu používali Bézierových křivek, aniž by o tom věděli.
Toto úsměvné konstatování vyvodil ze skutečnosti, že se mu podařilo reprodukovat
vzory starých písem pomocí zmíněných křivek, přičemž jednotlivé originální tahy
byly v podstatě shodné s jednou až třemi vhodně zvolenými na sebe navazujícími
Bézierovými křivkami třetího řádu. Pro použití těchto křivek ve výpočetní technice
hovoří ještě skutečnost, že k rastrování křivky pro libovolnou hustotu rastru existuje
velmi výkonný algoritmus, založený na rekurzi a postupném půlení křivky.
METAFONT umí ještě něco navíc. Nejen že pracuje se zmíněnými křivkami, ale
dokáže sám dopočítat kontrolní body křivek z jiných údajů, se kterými návrhář
fontu pracuje daleko častěji. Jedná se o směry tečen, tenzi nebo též „tuhostÿ křivky,
navázání jednotlivých křivek tak, aby byly hladké apod. Na následujícím obrázku
jsme zadali souřadnicemi pouze tři body a jimi proložili dvě Bézierovy křivky na
sebe hladce navazující. První křivka má počátek v bodu 1 a konec v bodu 2 a druhá
má počátek v bodu 2 a konec v bodu 3. Poloha kontrolních bodů je dopočítána
automaticky a nás to většinou nemusí zajímat. Je dopočítána tak, aby křivky na
sebe navazovaly hladce, tj. bez hrotu. Na vedlejším obrázku jsou stejné výchozí
body, ale projevili jsme navíc přání, aby tečna v bodě 2 měla úhel −45◦ a v bodě
3 měla křivka přesně horizontální směr.
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Je vidět, že požadavek na dopočítání kontrolních bodů, aby křivky na sebe
hladce navazovaly, není jednoznačný a má jistou volnost. Tato volnost se zmenší,
když dodáme několik doplňujících požadavků na směry křivek, jejich „tenziÿ apod.
Algoritmus je navržen tak, aby poloha dopočítaných kontrolních bodů s ohledem na
doplňující parametry vedla v jistém smyslu k „nejpřirozenějšímuÿ tahu. V METAFONTbooku [68] je matematické pozadí tohoto algoritmu podrobně rozebráno.
Samozřejmě lze v METAFONTu zadat Bézierovu křivku zcela přesně pomocí
kontrolních bodů. Jakým způsobem se v jazyku METAFONTu vyjadřujeme? To
ilustruje následující fragment METAFONTového textu, v němž odpovídá křivka p1

126

prvnímu obrázku, p2 druhému, p3 třetímu a p4 poslednímu. Body z1, z2, z3 a z4
odpovídají bodům 1, 2, 3 a 4 v obrázcích.
path p[];
z1=(0,0); z2=(2,2); z3=(4,2); z4=(5,0);
p1 = z1..controls z2 and z3..z4;
y3:=-1;
p2 = z1..controls z2 and z3..z4;
p3 = z1..z2..z3;
p4 = z1..{dir-45}z2..{right}z3;

Ukázka si zaslouží několik poznámek. Především se zde deklaruje skupina proměnných typu path příkazem path p[]. Tento typ představuje proměnné, v nichž
jsou uloženy souřadnice kontrolních bodů a další informace o křivkách. Symbolem
p[] deklarujeme celé „poleÿ libovolného počtu proměnných příslušného typu, přitom jednotlivé proměnné (prvky tohoto pole) lze zapisovat jako p2 nebo p[2] nebo
p[1+1].
Stejná věc platí pro proměnné z, které už jsou deklarovány v bázi plain jako
dvojice čísel (typ pair). K jednotlivým souřadnicím proměnných z[] je přímý
přístup pomocí předdeklarovaných proměnných x[] a y[]. Napíšeme-li například
z3=(4,2), pak víme, že x3=4 a y3=2. Poté, co jsme vytvořili křivku p1, potřebujeme
pozměnit souřadnici y bodu z3, protože na ostatních ukázkách je bod 3 posunut
poněkud níže. To zařídí příkaz y3:=-1. Kdybychom místo symbolu „:=ÿ použili
„=ÿ, dostali bychom chybové hlášení „Inconsistent equationÿ, což souvisí s další
schopností METAFONTu řešit soustavy lineárních rovnic. O tom si ale povíme později.
Vidíme, že nejstručněji je vyjádřena křivka p3 a křivka p4 je rovněž názorně
popsána: v bodě z2 chceme směr −45◦ (dir-45) a do bodu z3 má křivka přicházet
směrem doprava (right). Vlastní rastrování křivek je možné (po nasazení pera)
provést příkazem draw, například draw p3.

8.6. Rastrování ploch vymezených křivkami
Pokud jsou křivky uzavřené (tj. počáteční a koncový bod je shodný), pak lze
vyplnit „vnitřekÿ křivky pomocí příkazu fill. Tento rastrovací algoritmus ale musí
jednoznačně rozhodnout, co je vnitřek a co ne, což u komplikovaně zauzlených
křivek není vždy zcela zřejmé. V METAFONTbooku je způsob tohoto rozhodování
přesně popsán. Můžeme se tam dočíst, že body rastru nemají jen hodnotu černá
a bílá, ale obsahují jisté celé číslo, které (obrazně řečeno) označuje počet překrytí
inkoustu. S proměnnými typu picture, které reprezentují tyto rastry, lze pak dále
manipulovat a pomocí čísel jednotlivých bodů rastru lze docílit nejrůznějších efektů
(rastry překrývat, otáčet o násobky pravého úhlu, odečítat hodnoty bodů apod.).
Při konečném výstupu rastru do souboru gf budou černé ty body, které v daném
okamžiku mají kladnou hodnotu.
Samozřejmě existují příkazy erase, případně unfill a undraw na odmazávání
už nakresleného. Protože body rastru si „pamatujíÿ počet překrytí, je možné odmazávat jen některé „vrstvy inkoustuÿ a tím docílit mnoha dalších zajímavých
efektů.
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Za povšimnutí stojí skutečnost, že příkazy draw, fill, erase apod. nejsou primitivní, ale jsou deﬁnovány v bázi plain. Jejich deﬁnice se opírá o příkazy nižší
úrovně, které přímo manipulují s proměnnými typu picture jako s rastry.
Algoritmus pro některé případy uzavřených křivek nedokáže rozeznat, která plocha je míněna jako vnitřek křivky. Pak se objeví varování „Strange pathÿ, přičemž
algoritmus se přikloní k jedné ze dvou možných alternativ vyplnění plochy. S tímto
varováním se můžeme setkat i při generování profesionálně vytvořených fontů –
většinou při snaze vygenerovat font pro velmi nízké rozlišení.
Pokud jde o rastrování v různých stupních šedi (tzv. halftoning), případně provádění barevných separací, je třeba přiznat, že na to METAFONT není stavěný. Je
určen k vytváření bitových map jednotlivých písmen a nikoli celé strany. Kdo zná
principy „halftoninguÿ, ví, že je třeba deﬁnovat jakousi síť rozdělující body rastru
na skupiny. Aby nedocházelo k interferencím, musí být tato síť jednotná pro celou
stranu a ne jen pro jednotlivá písmena. Tato věc se sice dá METAFONTem a TEXem
při troše úsilí emulovat (viz článek [71]), ale výsledky většinou neodpovídají vynaložené námaze. Pro takové účely doporučujeme použít PostScript, o němž bude řeč
v další kapitole.

8.7. Křivky vykreslené zvoleným perem
S perem kruhového hrotu jsme se už setkali. Hrot pera může mít libovolný konvexní tvar. Nasadíme-li pero mající „seříznutou špičkuÿ a držíme-li ho po celou
dobu kresby v jednom směru, dosáhneme jeden z nejprostších kaligraﬁckých efektů,
který se vyskytuje u většiny ručně psaných, nikoli kreslených, písem. Zde je ukázka
písma, které jsem vytvořil za použití tohoto efektu. Inspiroval jsem se tzv. kancelářskou italikou, což je ručně psané mírně skloněné písmo lehkého stylu. Výsledek
nulté verze tohoto fontu vypadá takto:

Metafont

Vytvoření tohoto fontu ani nedalo tolik práce, jak by se na první pohled zdálo.
Přiznám se, že jej zatím nemám zcela odladěný a v případě, že bych chtěl font
dovést do nějaké reprezentativní podoby, ještě by to vyžadovalo jisté úsilí.
Na čterečkovaný papír jsem si načrtl jednotlivá písmena a pro každé písmeno
jsem vyznačil několik málo bodů, které mi připadaly pro vedení tahu důležité. Pak
jsem nastavil pero jako „seříznutou špičkuÿ, napsal jsem několik příkazů draw a
bylo to. Pro zajímavost ukážeme, jak bylo vytvořeno písmeno M.
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mode_setup;
screenstrokes;
thick#:=5pt#; thin#:=.4pt#; u#:=1mm#;
define_pixels(thick, thin, u);
pair sklon[];
sklon1=(-1,-4); sklon2=(1,1); sklon3=(-6,-1);
pickup pensquare xscaled thick yscaled thin rotated 20;
let clearpen=\;
currenttransform:=currenttransform scaled u;
beginchar("M", 18u#, 18u#, 0);
z1=(16, 17); z2=(12, 2); z3=(13, 0); z4=(18, 3);
z5=(18, 18); z6=(20, 19);
z7=point 0.1 of (z1{sklon1}..z2..{right}z3);
z8=(8, 0); z9=(8, 14); z10=(4, 2); z11=(2, 0); z12=(0, 4);
z13=(4, 14); z14=(2, 10);
draw z6..z5{left}..z1{sklon1}..z2..z3{right}..{sklon2}z4;
draw z7{sklon1}..{down}z8;
draw z9{sklon1}..{down}z8;
draw z9{sklon1}..z10..z11{left}..{(-2,3)}z12;
draw z9{sklon3}..z13{left}..z14;
labels(range 1 thru 14);
endchar;

M

Ke každému písmenu lze pomocí módu proof a pomocí konvertoru gftodvi
vytvořit testovací obraz písmene, který zabírá zhruba celou stránku. V testovacím
obrazu jsou použité body vyznačeny a je proto možné pomocí těchto testů tvar
písmene snadno dále vylepšovat. Test našeho písmene M je uveden na obrázku.
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Za zmínku v naší ukázce stojí „výpočetÿ polohy bodu z7. Bylo žádoucí, aby
tento bod ležel na křivce určené body z1..z2 blíže k bodu z1. K tomu slouží příkaz
point t of path. Reálné číslo t je parametr křivky (má hodnotu nula pro počátek
první křivky, hodnotu 1 pro konec první křivky a počátek druhé, hodnotu 2 pro
konec druhé křivky atd.). Při volbě necelých hodnot tohoto parametru vrací tento
příkaz bod na křivce „někde meziÿ krajními body křivky. Podobných zajímavých
příkazů (např. na zjištění průsečíku křivek) najdeme v METAFONTu více.
Další zajímavostí je existence proměnné typu transform, která se jmenuje
currenttransform. Tento typ proměnných může obsahovat libovolnou lineární
transformaci, složenou z geometrických operací otočení, rotace a zvětšení s možností
zrcadlení. Podle proměnné currenttransform se těsně před rastrováním transformují všechny křivky. Většinou má tato proměnná hodnotu identické transformace,
takže neudělá vůbec nic. Pokud ji například nastavíme na
currenttransform:=currenttransform rotated 180
budeme mít všechna písmena otočená o 180◦ . V našem příkladě jsme hodnotu
currenttransform nastavili na zvětšení rastrované křivky na velikost odpovídající
jednotce u. Tento obrat umožní používat v souřadnicích bezrozměrné údaje, tj.
píšeme například z1=(16,17) místo z1=(16u,17u).

8.8. METAFONT jako soustava lineárních rovnic
Pokud není deklarován typ proměnné, proměnná se automaticky považuje za typ
numeric, tj. může obsahovat číselný údaj, ale nemusí. I za těchto okolností se s ní
dá pracovat. Každá numerická proměnná totiž obsahuje navíc logickou hodnotu
typu „jsem neznámá/známáÿ. V prvním případě proměnná ještě nemá uloženou
žádnou číselnou hodnotu, zatímco v druhém ano.
Pomocí příkazu dosazení (:=) lze do proměnné uložit nějakou konkrétní a známou hodnotu, která je napsaná na pravé straně symbolu dosazení. Provede se to
bez závislosti na tom, zda už v proměnné nějaká hodnota byla či nikoli. To je běžné
i v jiných programovacích jazycích, takže nás to nepřekvapí. Pokud například má
proměnná n hodnotu 5, pak lze psát třeba příkaz n := n+1 pro zvětšení hodnoty
o jedničku.
Kromě symbolu dosazení existuje v METAFONTu ještě symbol pro zavedení další
lineární rovnice mezi známými i neznámými proměnnými. Tímto symbolem je rovnítko bez dvojtečky (=). V takovém případě může být na levé i na pravé straně
libovolný výraz obsahující i neznámé proměnné (pouze v lineární závislosti). Každá
nová rovnice buď vede rovnou k vyhodnocení neznámých proměnných, nebo zavádí
linearní vztah mezi zatím neznámými proměnnými, se kterými METAFONT průběžně pracuje. V okamžiku, kdy je potřeba pomocí proměnných vyjádřit nějakou
křivku, musí být už všechny proměnné známé. Ukažme si to na příkladě.
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a + b = 2c + 1;
2b = 6;
a + c = 1;
a + b = 2;

%
%
%
%
%
%
%
%

v tuto chvíli není známá ani a, ani b, ani c,
ale je definován vztah mezi nimi.
Od této chvíle je proměnná b známá a má hodnotu 3.
Tento vztah také snižuje počet stupňů volnosti soustavy.
V tuto chvíli METAFONT vyhodnotí všechny hodnoty použitých
proměnných (a=0, c=1), tj. všechny proměnné jsou známé.
Soustava je přeurčena!
METAFONT ohlásí chybu "Inconsistent equation".

%

Nyní se budeme věnovat poněkud užitečnějšímu příkladu. K vynesení důležitých
bodů, kterými procházejí křivky vymezující okraje písmen, se často používá makro
penpos (v bázi cm je navíc analogické makro pos). Použijeme-li makro třeba ve tvaru
penpos3(thick,30), deﬁnujeme tím skutečnost, že bodem z3 bude procházet pero
typu „seříznutá špičkaÿ o šířce thick se sklonem 30◦ . Prakticky se zde deﬁnuje
vztah mezi středovým bodem z3 jisté úsečky a jejími krajními body z3r a z3l.
Tato úsečka odpovídá průmětu hrotu pera v daném bodě. Pro samotnou kresbu se
pak používá makro penstroke, které vyplní prostor mezi body z?r a z?l, takže
vlastně emuluje tah pera, které v růzých místech má různý sklon a různou šířku.
Ukažme si to na příkladě zjednodušeného písmene o.
penpos1(thin,90); penpos2(thick,180); penpos3(thin,270); penpos4(thick,0);
x1 = x3 = w/2; x2r = 0; x4r = w; y2 = y4 = h/2; y1 = h; y3 = 0;
penstroke z1..z2..z3..z4..cycle;

Vidíme, že jsme nejprve deﬁnovali šířku a polohu pera v bodech z1 až z4, aniž by
byly polohy těchto bodů známé. Teprve potom jsme určili polohy těchto bodů, přičemž někde jsme se zaměřili na středy poloh pera a někde na jeho okraje (viz např.
x2r = 0). Připomeňme, že body z? jsou určeny svými souřadnicemi x? a y? a že
parametr w, resp. h označuje šířku, resp. výšku písmene, deﬁnovanou v beginchar.
Na posledním řádku je příkazem penstroke nakreslena čára s proměnlivou šířkou.
Velice dobře to modeluje skutečnost, kdy kaligraf používá pero, které mění šířku
tahu podle tlaku. Při kresbě čáry takovým perem kaligraf nejen mění tlak na pero,
ale současně natáčí v prstech pero žádaným směrem.
Manipulace se známými či neznámými proměnnými v lineárních vztazích umožňuje vyjadřovat se v METAFONTových textech v terminologii analytické geometrie.
Zvlášť patrné je to například při vytváření obrázků ilustrujících konstruktivní úlohy
ze střední školy, kde můžeme skoro doslova řešit úlohu, jako ji řeší žák, který pracuje
s pravítkem a kružítkem. Například obrázek, ilustrující hledání kružnice trojúhelníku opsané, vypadá v METAFONTovém jazyce (po přeložení do češtiny) zhruba
takto:
•
•
•
•
•
•
•

Zvol libovolné body z1, z2 a z3 tvořící trojúhelník.
Sestroj úsečky z1--z2 a z2--z3.
Najdi středy těchto úseček z1s a z2s.
V bodu z1s sestroj kolmici p1 na úsečku z1--z2.
V bodu z2s sestroj kolmici p2 na úsečku z2--z3.
Najdi průsečík z4 přímek p1 a p2.
Sestroj kružnici se středem z4 a poloměrem |z4 − z1|.

z4

z1

p1

z3

p2
z2
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8.9. Jednoduché ukázky makrojazyka METAFONTu
Ukážeme si možnosti makrojazyka na tvorbě matematických obrázků pomocí
METAFONTu. Jeden obrázek bude odpovídat jednomu znaku v „obrázkovémÿ fontu.
Budeme kreslit grafy matematických funkcí a vytvoříme si makra beginpic, endpic, arrow a coordinates.
Makro beginpic bude mít podobný význam, jako má už známé makro beginchar. Prvním parametrem bude kód znaku, druhý parametr určí pracovní jednotku,
ve které budou počítány všechny údaje týkající se souřadnic. Další čtyři parametry
xl, xr, yh a yd označí vzdálenost počátku souřadnic postupně od levého, pravého,
horního a dolního okraje obrázku. Tyto parametry se už zadávají v pracovních
souřadnicích bez jednotky. Deﬁnice makra vypadá následovně:
def beginpic(expr n, unit_, xl_, xr_, yh_, yd_) =
beginchar(n, (xl_+xr_)*unit_, yh_*unit_, yd_*unit_);
unit := unit_ * hppp;
xl:=xl_; xr:=xr_; yh:=yh_; yd:=yd_;
currenttransform:=identity shifted (xl,0) scaled unit;
enddef;
let endpic = endchar;

Vidíme, že makro volá původní makro beginchar, počítá hodnotu proměnné
unit (v počtu bodů rastru) z hodnoty unit_, která obsahuje údaj nezávislý na zařízení (hppp je registr nastavený příkazem mode na hodnotu pixels_per_inch/in#).
Dále si uložíme hodnoty parametrů xl, xr, yh a yd pro případné pozdější použití.
O triku s proměnnou currenttransform jsme se už zmínili dříve.
Příkaz beginchar je ukončen příkazem endchar. Proto jsme pomocí let zavedli
endpic jako ekvivalent endchar.
Nyní deﬁnujeme makro arrow. Makro vrátí uzavřenou křivku, která je obrysem
celkem elegantní šipky. S takovou křivkou se dá pak pracovat pomocí shifted,
rotated a vyplnit ji pomocí fill.
sipka = 3mm;
def arrow = % vytvoří hrot šipky
begingroup
save x, y;
sip:=sipka/unit;
z1=(0,0); x2=x3=-sip; -y2=y3=2/7sip; z4=(-3/4sip,0);
(z2{dir45}..{dir2}z1&z1{dir178}..{dir135}z3&z3..
controls z4..z2&z2..cycle)
endgroup
enddef;

Velikost šipky je závislá jen na proměnné sipka, která je stanovena na 3 mm bez
závislosti na velikosti jednotky pracovních souřadnic. Protože ale výslednou křivku
musíme vrátit v pracovních souřadnicích, je použita pracovní proměnná sip, která
je přepočítána pomocí aktuální hodnoty unit.
Uvnitř skupiny vymezené slovy begingroup a endgroup jsou všechna přiřazení
proměnným x a y (a tím též z, která s x a y přímo souvisí) lokální. To zaručí příkaz
save x, y. Pak následuje konstrukce křivky.
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Nakreslení šipky například v bodě z8 otočené směrem dolů lze provést pomocí
příkazu:
filldraw arrow rotated -90 shifted z8

Použití tohoto makra ilustruje skutečnost, že se makra expandují i uvnitř příkazu. Jako „vedlejší účinekÿ se provedou příkazy, které jsou uvnitř makra úplné.
Neúplný příkaz (v našem případě konstrukce křivky) se expanduje do místa, kde je
makro napsané.
Nyní začneme sklízet ovoce. Další makro se bude opírat o práci, kterou jsme už
udělali. Makro coordinates nakreslí soustavu souřadnou. Vykreslí přitom šipky
pomocí makra arrow a pro velikosti os použije údaje xl, xr, yh a yd.
def pero (expr t) = pickup pencircle scaled t enddef;
thin#=.4pt#; thick#=1pt#; define_pixels(thin, thick);
def coordinates = % nakreslí se osy
pero (thin);
draw (-xl,0)--(xr,0); draw (0,-yd)--(0,yh);
filldraw arrow shifted (xr,0);
filldraw arrow rotated 90 shifted (0,yh)
enddef;

Zde jsme se seznámili s dalším typem čar – úsečkami, které na rozdíl od Bézierových křivek nejsou značeny dvěma tečkami (..) ale dvěma znaky „--ÿ.
Nyní zkusíme naše makra využít. Nakreslíme obrázek s grafem funkce sinus.

Jsou-li naše makra uložena v souboru picmacro.mf, je možné je načíst pomocí
input a uvedený obrázek nakreslit třeba takto:
mode_setup;
screenstrokes;
input picmacro;

beginpic(1, 1mm#, 40, 40, 15, 15);
coordinates;
path p;
p = ((0,0) for i=30 step 30 until 630: ..(i, sind i) endfor)
xscaled (.9*xr/630) yscaled (.5*yh);
pero (thick);
draw p; draw p rotated 180;
endpic;
end;

Obrázek má kód 1 a pracovní jednotka je zvolena 1mm. Dále následují rozměry
obrázku v pracovní jednotce. Příkaz coordinates nakreslí osy. Do proměnné p
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uložíme křivku, která aproximuje sinusovku. Cyklus for je zde použit uvnitř výrazu. To je pro běžné programovací jazyky nevídané. Tělo cyklu postupně vrací
uspořádané dvojice souřadnic, kterými prochází sinusovka. Tím se sestaví cesta
(0,0)..(30, sind 30)..(60, sind 60).. atd. Poznamenejme, že funkce sind
znamená sinus ve stupních. Pomocí následné transformace zmenšíme vytvořenou
křivku na velikost našeho obrázku.
V případě, že se nám velikost obrázku nebude líbit, můžeme snadno změnit
některý z parametrů příkazu beginpic a obrázek až na lineární deformace dopadne
zcela stejně.
Postupně k makrům můžeme přidávat další. Na vykreslení čárkované a čerchované čáry, na vynesení kóty, na kresbu svorek, čárek, měřítek na osách apod.
Můžeme pak vytvářet velmi pěkné obrázky do matematických a technických textů,
jako vidíme v ukázce na další stránce.

8.10. Struktura souborů Computer Modern fontů
V tomto odstavci se podíváme „dovnitřÿ METAFONTových souborů pro vygenerování Computer Modern fontů. Ukázky z těchto souborů budou ilustrovat některé
další vlastnosti programu METAFONT. Je to pro nás velký zdroj inspirace, protože
na těchto souborech se podepsal sám autor METAFONTu, Donald Knuth.
Připomeňme, že podrobně dokumentované soubory ke Computer Modern fontům včetně velikých obrázků kreseb jednotlivých písmen s vynesenými pracovními
body nalezneme v posledním díle Computers & Typesetting, který se jmenuje Computer Modern Typefaces [70].
Zkusme si pro začátek vygenerovat font cmr10 a pozorně sledovat, které soubory
METAFONT načítá. Pokud nebyla použita báze cm, pak METAFONT ihned načte soubor s touto bází (cmbase.mf), čímž si doplní své znalosti. Pak se METAFONT pustí
do čtení souboru roman.mf. Tento soubor se stane jakýmsi „centrálnímÿ souborem,
z něhož jsou příkazem input postupně čteny tyto soubory:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

romanu.mf –
romanl.mf –
greeku.mf –
romand.mf –
romanp.mf –
romspl.mf –
punct.mf –
accent.mf –
romlig.mf –
comlig.mf –

generují se velká písmena abecedy (upper case),
generování malých písmen abecedy (lower case),
vytvoří se velká písmena řecké abecedy,
generují se číslice (digits),
pro vygenerování znaků $, &, ¿, a ?,
speciální symboly (např. ı, tj. i bez tečky),
vytvoří se interpunkční znaménka,
generují se samostatné akcenty,
vytvoří se ligatury ﬁ, ﬄ a další,
nakonec další znaky používané podobně jako ligatury.

Zkusme nyní použít jako hlavní soubor například cmtt10.mf a vygenerovat
strojopis, tj. font cmtt10. Zjistíme, že METAFONT po načtení hlavního souboru
načítá dále naprosto stejné soubory, ačkoli vytváří na první pohled poněkud odlišný
písmový řez.
Knuth totiž použil deﬁnice tahů, které zanesl do souborů romanu.mf až
comlig.mf pro vygenerování skoro všech fontů celé rodiny Computer Modern.
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Jak toho dosáhl? Soubory cmr10.mf, cmtt10.mf, cmr8.mf a další, které se při
generování fontů používají jako hlavní, nazval parametrickými soubory, protože si
v nich METAFONT přečte hodnoty jisté rozsáhlé skupiny parametrů, které určují
celkový vzhled písma. Parametry ovlivní další činnost generování jednotlivých
tahů. Těchto parametrů je v Computer Modern fontech 62.
Uveďme pro ilustraci jen některé parametry. Například x_height určuje výšku
minuskulí (například písmene x), zatímco cap_height udává výšku majuskulí (velkých písmen). Dále třeba acs_height označuje výšku horní dotažnice některých
minuskulí (např. d, k apod.). Za všechny parametry určující tvar serifů (patek)
uveďme třeba flare – průměr zrna (tečky) např. v levé horní části písmene a, beak
– vertikální velikost serifů u majuskulí, jako např. F a E. Tvar tahu písmene je
dán třeba hodnotou stem (šířka hlavního vertikálního tahu) nebo hair (šířka vlasového tahu, například v pravé dolní části písmene a nebo t). Nebudeme zde uvádět
všechny parametry, protože je případný zájemce najde bohatě komentované přímo
v parametrických souborech (např. cmr10.mf).
V kapitole šesté jsme si uváděli, že mezi fontem cmr10 (desetibodové písmo)
a třeba cmr8 (petit) je patrný rozdíl, tj. nejedná se pouze o lineární zmenšení.
Nyní zase shledáváme, že jsou oba fonty generovány ze stejných souborů, „pouzeÿ
se použije jiný parametrický soubor. Tato skutečnost nás zase tolik nepřekvapí,
mnohem překvapivější je, že ze stejných souborů popisující tahy písmen je vygenerován jednak font, kterým jsou vysázeny tyto řádky, jednak například již zmíněný
strojopis. Na první pohled mají tato písma od sebe
dost daleko, ale vlevo máme ilustraci se slovy „Metafontÿ až „Metafontÿ, která nás vyvede z omylu. První
řádek je psán fontem cmr10 a poslední fontem cmtt10.
Pokud provedeme lineární interpolaci na všechny parametry, které jsou v uvedených dvou fontech rozdílné, dostaneme fonty, které vyplňují „středÿ naší ukázky. Už asi
tušíme, proč je v názvu programu slovo META.
Pokud budeme chtít vytvořit obdobné, ale trochu
jiné řezy, než jsou Knuthovy Computer Modern fonty,
můžeme začít tím, že si vezmeme veškerý jeho materiál a začneme experimentovat se změnami parametrů
v parametrických souborech. Můžeme tak třeba vytvořit písmo menší či větší světlosti, protaženější nebo širší
apod. Přitom neporušujeme autorský copyright, protože
autor píše, že můžeme s jeho fonty nakládat dle libosti,
pouze nesmíme nazvat odvozené produkty stejnými jmény.
Věnujme se nyní dalším souborům rodiny fontů Computer Modern. Poslední
řádek každého parametrického souboru má tvar


Æ

 !"#$
()*+,-.*
23456784
generate roman

případně generate textit nebo ještě jiný soubor. Všechny možnosti uvedeme za
chvíli přehledně v tabulce. Příkaz generate je v bázi cm deﬁnován jako synonymum
příkazu input, takže se vlastně po přečtení parametrického souboru začíná číst další
soubor (např. roman), kterému Knuth říká driver ﬁle. My budeme tomuto souboru
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říkat „řídicí souborÿ, protože se z něho postupně načítají soubory romanu.mf až
comlig.mf. Posledně jmenované soubory jsou jakýmisi „programyÿ pro generování
jednotlivých znaků a proto se nazývají programové soubory.
Řídicí soubory plní ještě jednu důležitou funkci. Po načtení všech programových
souborů z nich METAFONT přečte plno údajů, které je nutné uložit do tfm souborů.
Jedná se především o kerningovou tabulku a tabulku ligatur. Bude proto užitečné
si zde část řídicího souboru roman.mf ukázat a chvíli se u něj zastavit.
% The Computer Modern Roman family of fonts (by D. E. Knuth, 1979--1985)
if ligs>1: font_coding_scheme:="TeX text";
spanish_shriek=oct"074"; spanish_query=oct"076";
else: font_coding_scheme:=if ligs=0: "TeX typewriter text"
else: "TeX text without f-ligatures" fi;
spanish_shriek=oct"016"; spanish_query=oct"017"; fi
mode_setup; font_setup;
input romanu; % upper case (majuscules)
input romanl; % lower case (minuscules)
input greeku; % upper case Greek letters
input romand; % numerals
input romanp; % ampersand, question marks, currency sign
input romspl; % lowercase specials (dotless \i, ligature \ae, etc.)
input romspu; % uppercase specials (\AE, \OE, \O)
input punct; % punctuation symbols common to roman and italic text
input accent; % accents common to roman and italic text
if ligs>1: input romlig; fi % letter ligatures
if ligs>0: input comlig; fi % ligatures common with italic text
if ligs<=1: input romsub; fi % substitutes for ligatures
ligtable "!": "‘" =: spanish_shriek;
ligtable "?": "‘" =: spanish_query;
font_slant slant; font_x_height x_height#;
if monospace: font_normal_space 9u#; % no stretching or shrinking
font_quad 18u#;
font_extra_space 9u#;
else: font_normal_space 6u#+2letter_fit#;
font_normal_stretch 3u#; font_normal_shrink 2u#;
font_quad 18u#+4letter_fit#;
font_extra_space 2u#;
k#:=-.5u#; kk#:=-1.5u#; kkk#:=-2u#; % three degrees of kerning
ligtable "k": if serifs: "v": "a" kern -u#, fi\\"w": "e" kern k#,
"a" kern k#, "o" kern k#, "c" kern k#;
ligtable "P": "A" kern kk#,
"y": "o" kern k#, "e" kern k#, "a" kern k#, "." kern kk#, "," kern kk#;
ligtable "F": "V": "W": if serifs: "o" kern kk#, "e" kern kk#, "u" kern kk#,
"r" kern kk#, "a" kern kk#, "A" kern kkk#,
else: "o" kern k#, "e" kern k#, "u" kern k#,
"r" kern k#, "a" kern k#, "A" kern kk#, fi
"K": "X": "O" kern k#, "C" kern k#, "G" kern k#, "Q" kern k#;
.............. atd. definice dalších ligatur a kernů vynecháme
bye.
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Na prvních řádcích se vytváří informace o kódování fontu v závislosti na hodnotě
parametru ligs. Tato informace se uloží do tfm souboru a má většinou jen význam
komentáře.
Příkaz mode_setup už známe. Nový je pro nás příkaz font_setup, který převádí všechny parametry načtené z parametrického souboru do hodnot vyjádřených
v jednotkách počtu bodů rastru. Je to, zhruba řečeno, obdoba nám už známého
příkazu define_pixels.
Skupina příkazů input načítá postupně programové soubory, v nichž jsou popsány jednotlivé znaky. Všimneme si, že v závislosti na hodnotě parametru ligs
se do prostoru vyhrazeného pro ligatury vygenerují buď ligatury (ligs>1), nebo
skupina jiných užitečných znaků (ligs<=1, input romsub).
Nakonec je uvedena tabulka kerningů a ligatur a další údaje pro tfm soubor. Například font_quad odpovídá jednotce 1em, font_normal_space je výchozí velikost
mezery mezi slovy apod. Většina těchto údajů se opírá o parametr u#, který byl
načten z parametrického souboru a udává „základní šířkovou jednotkuÿ fontu. Pokud jde o tabulku ligatur a kerningů, v obou případech se používá uvozující slovo
ligtable, přičemž před dvojtečkou jsou první znaky ze dvojice a za dvojtečkou
znaky druhé. To není příliš jasně řečeno, takže si to vysvětlíme na příkladě. Třeba
ligtable "F": "V": "W": "o" kern kk#, "e" kern kk#, "u" kern kk#,
deﬁnuje kern kk# pro dvojice Fo, Fe, Fu, Vo, Ve, Vu, Wo, We a Wu. Na druhé straně
třeba konstrukce
ligtable "?": "‘" =: spanish_query;
deﬁnuje ligaturu spanish_query pro dvojici ?‘. Napsání této dvojice tedy vede
k vysázení znaku s kódem spanish_query, což je znak ¿. V těchto kerningových
a ligaturních deﬁnicích je možné větvení (například v ukázce vidíme větvení podle
toho, zda se generuje font bez serifů nebo se serify) a dokonce se může použít i skok
skipto podobný programátorskému goto. Podrobnosti najde případný zájemce
v METAFONTbooku.
Podívejme se nyní na souhrn všech METAFONTových souborů tvořících rodinu
Computer Modern. V následující tabulce jsou všechny tyto soubory uvedeny. Příponu mf pro stručnost nepíšeme a dále zkracujeme názvy parametrických souborů
tak, že např. místo cmr17, cmr12 píšeme jen cmr17, 12.
Parametrických souborů, tedy všech fontů rodiny Computer Modern, je celkem 75. V tabulce jsou tyto soubory rozděleny do skupin podle toho, jaký je použit
řídicí soubor. V pravém sloupci pak jsou uvedeny programové soubory, které jsou
příslušným řídicím souborem volány. Poznamenejme, že ne vždy jsou volány zcela
všechny uvedené programové soubory. Někdy jejich vyvolání závisí na splnění určité podmínky. Tak třeba při generování fontu cmr10 se použije programový soubor
romlig na vygenerování ligatur ﬁ apod., které ovšem jsou ve strojopisu zbytečné,
takže je vhodné na jejich místě při generování fontu cmtt10 vytvořit jiné znaky
(<,>, ↑, ↓). Proto se vyvolá soubor romsub. Toto podmíněné volání souborů je vidět i v naší předchozí ukázce obsahu souboru roman.mf. Font cmtt10 je tedy jinak
kódovaný než třeba font cmr10, viz též dodatek F.
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Parametrické
soubory

Řídicí
soubor

Programové
soubory

cmr17, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
cmbx12, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
cmsl12, 10, 9, 8,
cmtt12, 10, 9, 8,
cmsltt10, cmvtt10,
cmss17, 12, 10, 9, 8,
cmssi17, 12, 10, 9, 8,
cmssdc10, cmssbx10,
cmssqi8, cmssq8,
cmdunh10, cmbxsl10, cmb10,
cmff10, cmfib8,

roman

romanu,
romand,
romspu,
comlig,

romanl, greeku,
romanp, romspl,
punct, accent, romlig,
romsub.

cmti12, 10, 9, 8, 7,
cmbxti10, cmitt10,
cmu10, cmfi10,

textit

itall, italsp, italig, romanu,
greeku, itald, italp, romspu,
punct, accent, comlig, romsub.

cmcsc10, cmtcsc10,

csc

romanu, greeku, romand,
romanp, romspu, punct, accent,
romsub, cscspu.

cminch

title

romanu, romand.

cmmi12, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
cmmib10,

mathit

romanu, itall, greeku, greekl,
italms, olddig, romms

cmtex10, 9, 8

texset

tsetsl, romanu, romanl, sym,
romand, romanp, punct, tset.

cmsy10, 9, 8, 7, 6, 5
cmbsy10

mathsy

calu, symbol, sym.

cmex10

mathex

bigdel, bigop, bigacc.

Ukázky všech 75 fontů najdeme v příloze knihy Computer Modern Typefaces,
takže je zde nebudeme opakovat. Vysvětlíme si jen význam jednotlivých skupin
fontů tak, jak jsme si je rozdělili v tabulce.
První skupina (roman) obsahuje antikvové řezy a jejich odvozeniny, tj. třeba
polotučný řez, skloněné písmo apod. Druhá skupina (textit) obsahuje kurzívu.
Jaký je rozdíl mezi skloněným písmem a kurzívou? Kromě velikosti sklonu zásadně
v tom, že kresby většiny malých písmen jsou jiné (srov. a s a). Proto se místo
programového souboru romanl volá itall.
Skupina s řídicím souborem csc.mf obsahuje na místech malých písmen zmenšené verzálky (zkratka Capitals and Small Capitals), tj. Například Tento Font.
Proto je místo romanl.mf volán znovu romanu.mf, podruhé s pozměněnými parametry.
Font cminch obsahuje jen písmena a číslice v palcové velikosti (pro palcové
titulky), a proto má svůj „soukromýÿ řídicí soubor title.
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Skupina s řídicím souborem mathit obsahuje fonty s matematickou kurzı́vou,
která je vhodná pro sazbu matematických vzorečků. Pozorný čtenář skutečně
shledá rozdíly mezi tímto fontem a textovou kurzívou, například v tom, že matematická kurzíva neobsahuje žádné kerningové informace a písmo je zde poněkud
širší. V tomto fontu také nalezneme zajímavé číslice , viz olddig.mf,
což znamená „old digitsÿ. Tyto číslice samozřejmě při matematické sazbě nejsou
použity, ale můžeme je uplatnit jinde.
Fonty skupiny texset obsahují matematické znaky ve stylu strojopisu. To se příliš často nepoužívá. Zato velmi užitečná je skupina s řídicím souborem mathsy.mf,
která obsahuje matematické symboly vhodné pro matematickou sazbu (∀, ∞ apod.).
V této skupině najdeme na pozicích verzálek kroucená písmena (A, C, M), která se
často vyskytují v matematické sazbě. Jsou generována souborem calu.mf. Konečně
font cmex10 (Math EXtended) obsahuje další matematické značky obecně větších
rozměrů. Například symbol sumy, integrálu apod. Také tam jsou různé velikosti
závorek a segmenty, ze kterých lze sestavit libovolně velikou závorku. Tyto efekty
se používají pro sazbu matic apod.

8.11. Sauterova extrapolace
Představme si, že potřebujeme jedenáctibodový řez cmr. Knuth vytvořil parametrické soubory pouze pro 12 a 10 bodů. Pro vytvoření jedenáctibodové velikosti
můžeme postupovat dvěma způsoby.
První možností je použít třeba font cmr10 zvětšený na velikost jedenácti bodů
lineárně. V TEXovském souboru napíšeme třeba
\font\elvrm=cmr10 scaled\magstephalf
a máme jedenáctibodový font. V instalacích
TEXu bývají bitové mapy fontů pro
√
toto zvětšení už připravené (koeﬁcient 1,2), takže nemáme žádné další problémy.
Tato praxe je použita pro jedenáctibodovou sazbu například v LATEXu. Ačkoli víme,
že font cmr12 není pouze lineárním zvětšením fontu cmr10, většinou jsou v tomto
případě rozdíly těžko postřehnutelné. Proto je náhrada fontu cmr11 prostým zvětšením dostačující.
Chceme-li být důslednější, podíváme se do parametrických souborů cmr10.mf a
cmr12.mf a vyznačíme si všechny parametry, ve kterých se tyto dva fonty liší. Pak
provedeme interpolaci těchto parametrů a výsledky zaneseme do nového parametrického souboru cmr11.mf. Vygenerováním tohoto fontu dostaneme lepší jedenáctibodový písmový řez, který více odpovídá typograﬁcké tradici mít pro každý stupeň
velikosti písma zvláštní řez.
Abychom nemuseli počítat parametry manuálně, využijeme k tomu METAFONT
a Sauterovy extrapolační soubory. Tyto soubory počítají pararametry Computer
Modern fontů podle nového vstupního údaje a tím je design_size. Ukážeme si to
na příkladě. Předpokládejme, že máme k dispozici Sauterovy extrapolační soubory
(jsou volně dostupné na akademické síti). Vytvoříme soubor cmr11.mf, který bude
obsahovat pouze dva řádky:
7EYXIVSZE I\XVETSPEGI F]PE RE WZSY HSFY TSOVSÐMPSY XIGLRSPSKM° (RIW EPI WXEV%° HSOYQIRX]
OXIV¬ Z]YB°ZEP] JSRX] ^I 7EYXIVSZ] I\XVETPEGI FSLYBIP T3WSF° WT°%I TSX°BI *SRX] 7EYXIVSZ]
I\XVETSPEGI XSXMB RIWTEHEN° HS WEH] JSRX3 T IZIHIRÀGL HS WSYÐEWRÀGL ZIOXSVSZÀGL JSVQ¤X3
140 /H]B WI B¤H¤ Z]OVIWPIR° ^REO3 ^ XEOSZ¬LS JSRXY RIRENHI WI SHTSZ°HEN°G°
ZIOXSVSZÀ JSRX E X°Q WI TVSFYH° 1)8%*328 ^I ^¤LVSF° JSRX HPI 7EYXIVSZE
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design_size:=11;
input b-cmr

Tím jsme řekli, že chceme vytvořit řez cmr (viz b-cmr) ve velikosti 11 bodů. Sauterův soubor b-cmr.mf volá soubor c-cmr.mf, v němž jsou teprve uvedeny algoritmy
na výpočet všech 62 Knuthových parametrů. Může nás překvapit to dvojí vnoření
volání souborů. To je jen pro úsporu místa. Při generování některých podobných
řezů se totiž použije stejný soubor c-*.mf, obsahující algoritmy. Například při generování skloněného řezu cmsl třeba ve velikosti 13 bodů vytvoříme soubor cmsl13.mf
s tímto obsahem:
design_size:=13;
input b-cmsl

a nemusíme se starat o to, že se výpočet parametrů nakonec provede za použití
stejného souboru c-cmr, jako prve. Soubor b-cmsl.mf totiž volá znovu c-cmr.mf,
protože algoritmus pro výpočet parametrů je v případě obou zmíněných řezů písma
stejný.
Pro zajímavost si ukážeme část souboru c-cmr.mf, abychom viděli, jak se z údaje
design_size počítají další parametry.
u#:=

% unit width
(if design_size < 10: ((design_size*15)+50)
else: (-(0.062437562437*design_size*design_size) +
(18.8736263736*design_size) +
(17.5074925074))fi)/360pt#;

width_adj#:=

% width adjustment for certain characters
0pt#;

serif_fit#:=

% extra sidebar near lowercase serifs
0pt#;

cap_serif_fit#:=
% extra sidebar near uppercase serifs
(if design_size < 9: ((-0.5*design_size*design_size)+
(13.5*design_size)-35)
elseif design_size < 10: ((design_size*4)+10)
else: (((0.022893772893*design_size*design_size) +
(3.4963369963*design_size) +
(12.7472527472))+0.002)fi)/360pt#;
..... atd. podobně pro zbylých 58 parametrů

Vidíme, že se nejedná vždy jen o lineární vztah mezi design_size a hodnotou
parametru a že se algoritmus dokonce často větví. Dosadíme-li za design_size některou známou hodnotu (např. 10), vrátí tento algoritmus naprosto stejné hodnoty
parametrů, jako kdyby byl použit původní parametrický soubor (např. cmr10.mf).
Na konci souboru c-cmr.mf je příkaz generate roman pro načtení řídicího souboru. Znamená to, že dále již METAFONT pracuje s originálními soubory Computer Modern fontů. Například při generování fontu cmsl13 nahrazuje trojice souborů
cmsl13.mf, b-cmsl.mf a c-cmr.mf jediný parametrický soubor cmsl13.mf, v němž
by byly všechny parametry zaneseny ručně.
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Kromě souborů c-cmr.mf najdeme v Sauterově balíku i další soubory, obsahující extrapolační algoritmy pro další skupiny řezů. Např. c-cmi pro skupinu fontů
s matematickou kurzívou, nebo c-cmbx.mf pro polotučná písma.
Automatický proces pro generování fontů (například pomocí skriptu MakeTeXPK)
může sám zjistit přítomnost Sauterových extrapolačních souborů v instalaci. V takovém případě lze při chybějícím parametrickém souboru automaticky sestavit již
zmíněný dvouřádkový soubor, který chybějící parametrický soubor nahradí.

8.12. Fonty v CSTEXu
V balíku CSTEX, který šíří Československé sdružení uživatelů TEXu, najdeme
místo původních Computer Modern fontů rozšířené fonty, které mají navíc kompletní akcentované znaky české a slovenské abecedy. Nazývají se CS-fonty. O historii a problematice kódování těchto fontů pojednává článek v TEX-bulletinu [100].
V tomto odstavci se zaměříme na vztahy jednotlivých METAFONTových souborů
CS-fontů s původními Computer Modern fonty.
O CS-fontech jsme se už zmínili v kapitole páté, kde jsme mluvili o češtině
v TEXu. Připomeňme, že CS-fonty jsou čistým rozšířením Computer Modern fontů.
Computer Modern fonty totiž obsazují v každém řezu pouze prvních 128 znaků, přitom TEX i METAFONT dokáží pracovat s fonty obsahujícími až 256 znaků. CS-fonty
nechávají původních 128 znaků v každém řezu naprosto stejných se znaky rodiny
Computer Modern, pouze do zbylého prostoru přidávají akcentovaná písmena naší
abecedy a několik interpunkčních znamének. Jednotlivé pozice akcentovaných písmen odpovídají kódování ISO 8859 (Latin-2), viz dodatek F.
Pro generování CS-fontů je především potřeba mít všechny soubory z rodiny
Computer Modern. Tyto soubory jsou totiž v průběhu generování volány.
Názvy jednotlivých fontů jsou voleny analogicky, jako názvy Computer Modern
fontů. Zatímco v Computer Modern fontech začínají všechny názvy písmeny cm,
v CS-fontech začínají písmeny cs. Zbytek názvu fontu je zcela stejný. Tedy například místo fontu cmr10 máme csr10. Matematické fonty, tj. fonty obsahující
matematickou kurzívu a matematické symboly, byly převzaty z rodiny Computer
Modern beze změn, a proto se též nezměnily jejich názvy.
Hlavní soubory všech CS-fontů obsahují jen dva řádky. Například font csr10.mf
vypadá takto:
input cscode
use_driver;

Je vidět, že se nejprve načte soubor cscode.mf. V tomto souboru je deﬁnováno kódování akcentovaných znaků a je předeﬁnován příkaz generate tak, že už
nepracuje jako input, ale pouze si zapamatuje jméno řídicího souboru pro další
použití.
V souboru cscode se dále deﬁnuje příkaz use_driver. Jeho činnost je závislá
na názvu hlavního souboru. Příkaz provede dvě aktivity:
• Načte odpovídající parametrický soubor.
• Načte alternativní řídicí soubor.

'7JSRX] F]P] T IZIHIR] HS ZIOXSVSZ¬LS JSVQ¤XY 4*& WXINRÞ NEOS '1JSRX]
XEOBI NINMGL FMXQET] WI Z HRI%R°GL HMWXVMFYG°GL RIKIRIVYN° > XSLSXS TSLPIHY
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Odpovídajícím parametrickým souborem se myslí soubor, který se od jména
hlavního souboru liší jen v tom, že místo cs je na začátku napsáno cm. Například při
generování fontu csr10 se provede input cmr10. Pokud se hlavní soubor jmenuje
třeba cstt10.mf, pak se načte soubor cmtt10.mf. Protože je předeﬁnován příkaz
generate, nevyvolá se z tohoto parametrického souboru příslušný řídicí soubor, ale
činnost METAFONTu přejde k druhé aktivitě příkazu use_driver.
Co se myslí alternativním řídicím souborem? Místo souboru roman.mf se bude
pracovat se souborem kmroman.mf, místo textit.mf se použije kmtextit.mf, místo
csc.mf se zpracuje kmcsc.mf, místo texset se načte kmtexset.mf a konečně soubor title.mf se nahradí souborem kmtitle.mf. Ostatní řídicí soubory z rodiny
Computer Modern se nenahrazují, protože se jedná o matematické fonty.
Toto složité chování příkazu use_driver nejlépe ilustruje jeho deﬁnice uvedená
v souboru cscode.mf. Tato deﬁnice vypadá takto:
string driver_name,ss; numeric ii;
vardef generate @# = driver_name:=str @#; endgroup enddef;
vardef use_driver @# =
if unknown param_base:
% in sophisticated applications a user may wish to specify
% |param_base| prior to calling |use_driver|:
string param_base; param_base=jobname;
string new_param_b;
if (substring(0,2) of param_base) = "cs":
new_param_b := "cm"&substring(2,8) of param_base;
elseif (substring(1,3) of param_base) = "cs":
new_param_b := substring(0,1) of param_base&"cm"&
substring(3,8) of param_base;
elseif (substring(2,4) of param_base) = "cs":
new_param_b := substring(0,2) of param_base&"cm"&
substring(4,8) of param_base;
fi;
param_base := new_param_b;
fi
ii:=0;
forever:
ii:=ii+1;
ss:=substring(length(param_base)-ii,length(param_base)-ii+1) of param_base;
exitif (ss<"0") or (ss>"9");
endfor;
ii:=ii-1;
if str@# <> "":
numeric scale;
scale=scantokens(
substring(length(param_base)-ii,length(param_base)) of param_base)/@#;
numeric true_pt#; true_pt#=pt#; pt#:=scale*true_pt#;
scantokens(
"input "&(substring(0,length(param_base)-ii) of param_base)&str @#);
pt#:=true_pt#;
else:
scantokens("input "&param_base);
fi
font_identifier:=substring(0,length(param_base)-ii) of param_base;
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scantokens("input "&
if driver_name="roman": "kmroman"
elseif driver_name="sroman": "kmroman"
elseif driver_name="textit": "kmtextit"
elseif driver_name="csc": "kmcsc"
elseif driver_name="texset": "kmtexset"
elseif driver_name="title": "kmtitle"
else: driver_name fi);
enddef;

Připomeňme, že příkaz scantokens znamená „pusť se do obsahu proměnné typu
string, jako by se jednalo o část METAFONTového kóduÿ.
Je vidět, že příkaz use_driver lze také použít s parametrem. Napíšeme-li třeba
v souboru csr13.mf příkaz use_driver 12, pak se načte soubor cmr12.mf a přitom
se provede lineární zvětšení všech parametrů na stupeň třinácti bodů.
Ještě si všimneme, že se v deﬁnici deklaruje náhrada řídicího souboru sroman.mf
za kmroman.mf. Přitom sroman.mf mezi soubory rodiny Computer Modern nenajdeme. Jedná se o speciální řídicí soubor, který se používá k vygenerování fontů pro
SliTEX (texty pro fólie ke zpětné projekci).
Řídicí soubory CS-fontů jsou analogické řídicím souborům z rodiny Computer
Modern. Kromě originálních programových souborů z Computer Modern (tj. např.
romanu.mf až romsub.mf pro řídicí soubor kmroman.mf) se načítají programové
soubory, které deﬁnují akcentované znaky. Dále kerningová tabulka je v řídicích
souborech bohatší o vazby písmen s novými akcentovanými znaky.
Nové soubory, které se načítají řídicím souborem kmroman.mf jsou
•
•
•
•
•
•
•
•
•

csaccent.mf s deﬁnicemi pro akcentované znaky,
csacutl.mf generuje malá písmena s čárkami (á, é apod.),
csacutu.mf je totéž, ale pro verzálky (Á, É apod.),
cshachel.mf vytváří malá písmena s háčky (č, ě apod.),
cshacheu.mf je totéž pro verzálky (Č, Ě apod.),
csotherl.mf generuje malá písmena s ostatními akcenty (ä, ô apod.),
csotheru.mf je totéž pro verzálky (Ä, Ô apod.),
csadded.mf přidá některé další znaky (‰, «, » apod.),
cshyph.mf konečně vytvoří alternativní znak divis: „-ÿ.

Proč nový znak divis? TEX totiž považuje jeden znak v každém fontu jako
tzv. \hyphenchar, tedy znak, který se používá při dělení slov. Pokud se ale takový
znak objeví přímo ve slovu (např. „je-liÿ), pak v případě, že dojde k dělení takového
slova, zůstane znak divis jen na konci prvního řádku. V našem příkladě se slovo
„je-liÿ rozdělí na „je-ÿ a na dalším řádku bude jen „liÿ. My ale chceme, aby na
dalším řádku zůstalo „-liÿ. Toho lze docílit tak, že se nastaví TEXovský \hyphenchar
na alternativní znak divis. Pokud dále nastavíme kategorii znaku minus „-ÿ na
11 (písmeno), přidělíme pro tento znak nějakou hodnotu \lccode a \uccode a
do vzorů dělení zaneseme 7-8, pak bude TEX po novém vygenerování formátu
brát znak minus ve vstupním ASCII souboru jako obyčejný znak „-ÿ a náš příklad
„je-liÿ se rozdělí správně. Jiná aplikace alternativního znaku divis je vytvoření
pro něj poněkud jiného rozměru v metrice. Tím lze dosáhnout toho, že znak divis
při rozdělení slova bude „vyčnívatÿ doprava ze zrcadla sazby. To je při požadavku
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na kvalitní sazbu někdy potřeba. Viz zadní strana obálky této knížky. Abychom
dosáhli jiný rozměr v metrice, není navíc potřeba generovat font celý znova. Stačí
editovat metriku ve formátu pl a pracovat s programy tftopl a pltotf, viz str. 93.
Kromě jmenovaných souborů, se kterými pracuje řídicí soubor kmroman.mf,
najdeme v CS-fontech ještě další programové soubory, se kterými pracuje řídicí soubor kmtextit.mf. Zde jsou pro akcentované minuskule tyto alternativy:
csiacutl.mf, csihachl.mf a csiothrl.mf. Řídicí soubory kmtexset.mf, kmcsc.mf a kmtitle.mf již nepracují s žádnými novými programovými soubory.

Náměty k dalšímu čtení
Pokud chceme METAFONTem pouze vygenerovat fonty, které napsal někdo
jiný, můžeme se spokojit s článkem ve Zpravodaji CSTUGu Píšeme veliké nápisy
v TEXu [95], kde je popsáno, jak se METAFONT spouští a jak zařídit automatické
generování fontů na DOSovských instalacích.
Chceme-li začít v METAFONTu kreslit jednoduché obrázky, vřele doporučujeme
článek ze zpravodaje CSTUGu Můj zápas s METAFONTem [54] od Karla Horáka,
nebo seriál dvou článků v témže časopise Zkušenosti s METAFONTem [126] od
Oldřicha Ulrycha.
Pro serioznější práci s METAFONTem se neobejdeme bez Knuthova referenčního
manuálu The METAFONTbook [68].
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Virtual fonts make it easy to go from dvi ﬁles to the font layouts of
any manufacturer or font supplier.
Donald Ervin Knuth: Virtual Fonts: More Fun for Grand Wizards.
TUGboat, Volume 11 (1990), No. 1
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TEX a PostScript
PostScript byl navržen ﬁrmou Adobe Systems Incorporated jako jazyk pro popis
vzhledu tištěných stránek graﬁckými prostředky. Protože je koncepce tohoto jazyka
navržena velice dobře, stal se zanedlouho standardem a je jednou z mála alternativ,
jak získat sazbu na profesionální úrovni. Většina kvalitních tiskáren a osvitových
jednotek pracuje v tomto formátu.
Protože použití TEXu s výstupem do PostScriptu sčítá možnosti obou softwarových produktů, které se vzájemně nevylučují, bude užitečné se v této kapitole
věnovat PostScriptu poněkud podrobněji a ukázat možnosti, které lze v TEXu použít, pokud plánujeme tisknout výstup na PostScriptové zařízení.

9.1. PostScript
Snad každé výstupní tiskové zařízení připojené k počítači s výjimkou plotterů je
založeno na myšlence obarvit nějak výstupní plochu obdélníkového tvaru (většinou
stránku papíru), přičemž toto zařízení si danou plochu rozdělí na síť bodů (rastr) a
redukuje svůj úkol na vyplňování některých zvolených bodů barvou. Toto vyplňování lze na některých zařízeních přímo řídit počítačem. Například když posíláme na
jehličkovou tiskárnu graﬁcký obraz stránky, pak software v našem počítači sám řídí,
který bod se má vyčernit a který ne. Pokud ale posíláme na tutéž tiskárnu soubor
v textovém režimu, tiskárna přečte jednu řádku textu a rozhodne sama, jaké body
rastru vybarví.
Na podobném principu, ale podstatně vyšší úrovni, jsou založena tisková zařízení vybavená PostScriptem. V počítači připravíme textový soubor – tak zvaný
PostScriptový popis stránek nebo též PostScriptový program. Takový soubor pošleme tiskovému zařízení ke zpracování. Zařízení je vybaveno interpretem, který čte
náš textový soubor a na základě přečtených informací zpracovává pomyslný obraz
stránky (image) v dané hustotě bodů (raster) a v okamžiku, kdy narazí v PostScriptovém programu na příkaz konce stránky, většinou spustí vlastní tisk stránky
podle vytvořeného obrazu. Tento interpret je součástí softwarového vybavení výstupního zařízení, takže výpočet obrazu stránky probíhá až na místě, kde se stránka
tiskne, a nikoli v našem počítači. Příslušnému interpretu se říká RIP (Raster Image
Processor).
Popis jazyka PostScriptu najdeme v knize [6] PostScript Language Reference
Manual, “The Red Book”.
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Tato kniha stojí zhruba $28 a její druhé vydání popisuje tzv. PostScript Level 2, který je výrazným rozšířením původního návrhu (především v oblasti práce
s barvou). Kromě této referenční knihy existují knihy dalších „barevÿ, např. Orange
Book [4] je určena pro profesionální použití, zatímco Blue Book [3] je spíš úvodem a
The Black Book [5] speciﬁkuje smluvený formát fontů Type 1. Samozřejmě, mnoho
bylo napsáno i v jiných knihách, viz např. [22], [53], [106].
PostScriptový kód nebývá závislý na výstupním zařízení. Znamená to, že v PostScriptovém popisu stránek se nemusíme starat o technické záležitosti výstupního
zařízení (např. rozlišovací schopnost). To je věcí konkrétní implementace PostScriptového RIPu. PostScript tedy vytváří jakési rozhraní mezi hardwarovým prostředím tiskového zařízení a softwarovým prostředím našeho počítače. Na druhé
straně lze z počítače pomocí speciálního PostScriptového kódu řídit některé speciﬁcké vlastnosti výstupního zařízení, např. přepínání rozlišovací schopnosti, nastavení barevné separace, speciﬁkace, zda třeba bude osvitová jednotka stříhat ﬁlm po
nasvícení každé stránky zvlášť apod.
Vidíme, že nezávislost PostScriptu na zařízení není absolutní a můžeme o ní mluvit jen tehdy, používáme-li jen pevně stanovenou skupinu PostScriptových příkazů,
které nečtou či nenastavují hardwarové parametry výstupního zařízení. Například
PostScriptový kód, který testuje konkrétní rozlišení a na základě toho větví svůj
výpočet, se asi nebude na všech zařízeních chovat stejně. Proto se v kódech, které
popisují graﬁcký vzhled stránek, musíme takových věcí vyvarovat.
I kód, který nepracuje s hardwarovými parametry výstupního zařízení, může
vyprodukovat na různých zařízeních různý výsledek. Rozdílnost ale bude jen v kvalitě výsledného tisku. Například napíšeme-li v PostScriptu třeba 0.5 setgray, dali
jsme tím najevo, že další objekty budou kladeny do obrazu stránky v šedé barvě
někde uprostřed mezi černou a bílou, ale naprosto nevíme, co s tímto požadavkem
udělá konkrétní RIP. Na nízkém rozlišení dostaneme třeba puntíkované plochy typu
„co puntík, to deset milÿ a může to naprosto zhatit náš výtvarný záměr, zatímco
na vysokém rozlišení to dopadne většinou dobře.
Je třeba také upozornit na to, že PostScriptový kód v počítači většinou nepřipravujeme přímo (textovým editorem), ale zprostředkovaně pomocí nějakých
uživatelských rozhraní (např. CorelDraw). Nejčastěji je ovšem PostScriptový kód
výstupem nějakého (typo)graﬁckého systému. Můžeme tedy říci, že uživatel může
vytvořit PostScriptový kód a vůbec nemusí umět PostScript. Uživatel pouze ví, že
PostScript je jakási tajuplná věc, pomocí které komunikuje jeho software s jeho
tiskárnou.
Existuje situace, kdy se v počítači PostScriptový kód nejen generuje, ale rovněž
zpracovává implementovaným RIPem. Příkladem jsou graﬁcká prostředí typu Windows. Tato prostředí mají ve svém jádru specializovaný (většinou neplnokrevný)
PostScriptový RIP a pomocí něj na obrazovce zobrazují graﬁckou informaci
v rastrované podobě. Přitom jednotlivé programy vytvářejí PostScriptový popis
svého vzhledu (okénka, texty v okénkách, graﬁcké prvky apod.) a ten předávají
jádru ke zpracování.
Existují také programy, které umožní PostScriptový kód určený k tisku prohlédnout na obrazovce. Jedná se o PostScriptové prohlížeče, které musí mít ve svých
algoritmech implementován PostScriptový RIP (většinou ve variantě tzv. Display
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PostScriptu). Pomocí těchto programů můžeme „laditÿ a kontrolovat PostScriptový
kód dřív, než jej pošleme do nějakého výstupního zařízení.
Představme si nyní, že vytváříme PostScriptový kód popisující graﬁcký vzhled
strany ručně v editoru, tj. programujeme v PostScriptu. Zastavme se stručně u toho,
jaké možnosti nám toto „graﬁcké programováníÿ nabízí. Tím si uvědomíme možnosti, které nám přináší RIP zabudovaný do PostScriptového zařízení. Všechny
tyto možnosti je pak možné v případě výstupu do PostScriptu využít i při práci
s TEXem.
• Pracuje se v souřadnicích s absolutním měřítkem (např. centimetry, tiskařské
body apod.), které jsou nezávislé na výstupním rastru. Naše měřítko lze navíc lineárně transformovat (rotace, posunutí a zvětšení). PostScript totiž pracuje s tzv. transformační maticí, pomocí níž vše, co my formulujeme v našich
pracovních souřadnicích, transformuje do skutečných souřadnic rastru. Tím lze
dosáhnout různé rotace a deformace písmen.
• V každém okamžiku se kromě změny podle transformační matice všechny objekty předzpracovávají na „barvuÿ podle tzv. graﬁckého stavu. Můžeme nastavit
například červenou a pak vše, co bude dále kladeno do obrazu stránky bude červené. Jak to je technicky zařízeno, to je záležitostí konkrétního RIPu. Například
se provede barevná separace nebo se objekt vytiskne v jistém stupni šedi.
• Jsme schopni formulovat jisté abstraktní tahy podél úseček, částí kružnic nebo
Bézierových křivek třetího řádu, tedy objektů, které jsou matematicky popsány
několika málo souřadnicemi či reálnými čísly. Je to podobné, jako v METAFONTu. Tento tah může tvořit hranici abstraktního objektu, který dostane konkrétní podobu až po přepočítání do rastrového obrazu RIPem. Také lze deﬁnovat
tloušťku čáry a požadovat, aby RIP vytvořil objekt typu „čára dané tloušťky,
jejímž středem vede zadaný abstraktní tahÿ. Na rozdíl od METAFONTu nelze
deﬁnovat tvar pera. Konce čar jsou buď hranaté nebo zaoblené.
• Lze požádat o vykreslení graﬁky, která je deﬁnovaná bitmapově. Zde ovšem pozor! Věrný obraz bitmapy dostaneme pouze tehdy, je-li zrovna transformační matice rovna jednotkové matici. Za jiných okolností RIP konvertuje podle transformační matice (a celého graﬁckého stavu) příslušnou bitmapu na jinou bitmapu,
což nedopadá většinou dobře. Proto se bitmapové obrázky s nízkým rozlišením
skládají z takových legračních čtverečků, které jsou viditelné pouhým okem a
nepomůže ani vysoké rozlišení ﬁnálního výstupu.
• PostScript je vybaven operátory, které umožňují kompresi, dekompresi a další
kódování dat. V předchozím bodě jsme se zmínili, že PostScriptový kód může
obsahovat data bitové mapy nějakého obrázku (i barevného). Tato data mohou
být komprimována a RIP je dokáže dekódovat. Tím se může podstatně zmenšit
délka přenášeného kódu mezi počítačem a tiskárnou.
• PostScript je vybaven podobným (ovšem poněkud chudším) makrojazykem jako
TEX. O vlastnostech PostScriptových maker se nebudeme pro nedostatek místa
rozepisovat. Většina programů, které generují PostScriptový kód automaticky,
uvádějí na začátek kódu tzv. hlavičky, tedy jistá PostScriptová makra.
• Jazyk PostScriptu je vybaven mechanismem práce s fonty. Tyto fonty mohou být
deﬁnovány jakkoli tzv. rutinami fontu, které jsou deﬁnovány PostScriptovými
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příkazy. Jde o to, že pokud se např. napíše v PostScriptu kód (AHOJ) show, je
RIP schopen postupně zpracovat písmena A, H atd. rutinami zvoleného fontu,
které vytvářejí graﬁcký objekt na stránce (tvar písmene A, H atd.). Tyto rutiny většinou pracují podle principu abstraktních tahů (viz výše), ale mohou
též existovat fonty, jejichž rutiny pracují způsobem přenesení předem daných
bitmap. První případ je častější – jedná se o tzv. „outlineÿ PostScriptové fonty,
ovšem druhý případ nelze přehlédnout, protože to je jedna z možností, jak dostat
TEXovské fonty, které nejsou přístupné v PostScriptové podobě, do PostScriptu.
• RIP se stará o stínování (tzv. halftoning) a barvy. Většinou rozdělí celý výstupní rastr na síť jednotlivých skupin bodů a tyto skupiny nabývají pro daný
stupeň šedi podle zabudované funkce jistých konkrétních tvarů. Je možné pomocí
speciálních příkazů PostScriptu proces stínování přeprogramovat, ovšem většinou je tato záležitost pečlivě nastavena výrobcem. Například optický výsledek
je ovlivněn použitým typem inkoustu a dalšími okolnostmi, takže se provádějí
i nelineární transformace. Pokud RIP umí barevné separace, pak jsou otázky
správného nastavení ještě složitější.
• Absolutní překrývání. RIP si před tiskem drží obsah stránky v bitmapové podobě v paměti a jeho úkolem je zcela překrýt předchozí graﬁcké objekty novými,
třebaže mají světlejší barvu.
Neuvedli jsme zdaleka všechny možnosti, ale je na čase přejít k souvislosti TEXu
s PostScriptem.

9.2. TEX a dvips
Ačkoli je TEX a METAFONT podstatně starší než PostScript, existuje velké množství možností, jak z hlediska TEXu pracovat s PostScriptem. Přitom vlastní program
TEX nebyl kvůli tomu vůbec měněn. I v tom je možno spatřovat obrovskou životnost programu a genialitu autora. Navíc pro uživatele TEXu je PostScript pouze
jednou z dalších možností výstupu z TEXu, ale sazba v TEXu vůbec není na této
možnosti životně závislá.
Postupně si naznačíme nejčastější úkoly, které je nutno řešit v TEXu v souvislosti
s PostScriptem. Začněme tím nejběžnějším požadavkem. Máme připravenou sazbu
v TEXu za použití klasických fontů používaných v TEXu. O manipulaci s PostScriptovými fonty si povíme později. TEXovskou sazbu bychom chtěli tisknout na
zařízení, které se s námi baví pouze v PostScriptu. V takové situaci použijeme
ovladač dvips, který transformuje výstup z TEXu (dvi) do PostScriptového popisu
stránek. Jedná se o volně šířený program, vyrobený Tomem Rokickim (Stanford
University). Tento balík je zařazen do CSTEXu. Ovladač čte dvi soubor a bitmapy
fontů ve tvaru pk nebo fli. Vytváří se PostScriptový soubor, případně je výstup
rovnou poslán na PostScriptovou tiskárnu. Ve výstupním PostScriptovém kódu jsou
fonty zapsány v podobě bitové mapy a fontový mechanismus PostScriptu pracuje
metodou překreslování bitmap. Ve výstupním PostScriptovém souboru proto najdeme nejprve hlavičky PostScriptových maker, dále hexadecimální popis bitmap
použitých fontů a nakonec vlastní text, který je skoro nečitelný, protože jsou mezi
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jednotlivá písmena často vkládány kerningové informace. Taky akcentované znaky
jsou přepsány do oktalové notace.
Programu dvips je nutno v parametrech říci, v jakém rozlišení má soubor dvi
transformovat. Program podle tohoto údaje použije bitmapy fontů daného rozlišení.
Nejvýhodnější je, když jsou bitové mapy fontů zařazeny ve stejném rozlišení, s jakým pracuje tiskové zařízení. Bitmapy fontů pak nebudou RIPem následně znova
přepočítávány a nebude docházet k dalším chybám typu „plus minus pixelÿ. Pro
dosažení nejvyšší kvality je proto velice důležité vědět, v jakém rozlišení bude pracovat výstupní zařízení.
Program dvips předpokládá, že zadané rozlišení je deﬁnitivní, a proto změní
nejprve pracovní souřadnice PostScriptu tak, aby jedna jednotka odpovídala jednomu pixelu. Transformační matice pak bude v případě, že bude rozlišení dodrženo,
jednotková. Navíc program dvips zaokrouhluje přesné rozměrové údaje z dvi souboru na jednotky pixelů výstupního zařízení. Takže v PostScriptovém výstupu jsou
pro rozměry použita pouze celá čísla (násobky pixelů). Desetinná čísla jsou sice
v PostScriptu také možná, ale těm program dvips nevěří, protože například „Red
Bookÿ praví, že reprezentace těchto čísel je závislá na implementaci.
Pokud se PostScriptový soubor, který sestavil program dvips, použije na zařízení s jiným rozlišením, než bylo původně určeno, RIP bude přepočítávat bitmapy
fontů podle nového rozlišení a dojde ke ztrátě kvality sazby. K zásadním chybám
ale nedojde, takže se dá říci, že je takový PostScriptový kód nezávislý vůči výstupnímu zařízení. Doporučuje se připravit METAFONTem fonty do nejvyššího rozlišení,
v němž plánujeme ﬁnální tisk.
Dodržíme-li rozlišení zadané v dvips například pro osvitovou jednotku, pak velice ušetříme strojový čas této jednotky. RIP v osvitové jednotce se už nezdržuje
digitalizováním žádných „outlineÿ fontů a osvit probíhá svižně. Fonty jsme si totiž
připravili a digitalizovali v klidu na svém počítači METAFONTem. Kdo platí za strojový čas osvitové jednotky, pro toho je tento argument velice důležitý. Digitalizace
„outlineÿ fontů RIPem totiž trvá dosti dlouho. Další výhodou je skutečnost, že se
zákazník nemusí starat, zda požadovaný font v osvitové jednotce mají či nikoli.

9.3. TEXovský \special s PostScriptovými příkazy
TEX je vybaven primitivním příkazem \special, který přenáší svůj parametr ve
tvaru znakového řetězce do výstupního dvi souboru bez dalšího zpracování TEXem.
Například, napíšeme-li \special{tady je vzkaz}, dopravíme řetězec „tady je
vzkazÿ do výstupního dvi souboru. Tyto texty většinou slouží jako jakési vzkazy
pro dvi ovladače, které na ně mohou nějak reagovat. Například zařadí do příslušného místa obrázek, uložený v jistém formátu v nějakém souboru, nebo zařadí do
svého výstupu sekvenci příkazů jazyka výstupního zařízení.
Jaké vzkazy vložené do dvi souboru pomocí příkazu \special umí zpracovávat
náš ovladač? To záleží na ovladači samotném. Většinou se jedná o takové druhy
operací, které souvisí s možnostmi daného výstupního zařízení. Narazí-li ovladač
v dvi souboru na vzkaz, který neumí zpracovat (protože vzkaz je určen třeba pro
jiný ovladač), ignoruje jej a případně vypíše varovné hlášení na terminál.
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Vidíme, že používání příkazů \special v TEXu, které způsobují speciální aktivity na konkrétních výstupních zařízeních, vede k tomu, že TEXovská sazba přestává
být nezávislá na výstupním zařízení. V okamžiku, kdy budeme chtít zařazovat graﬁku do textu, se ovšem nedá nic dělat, protože reprezentace graﬁky je a bude závislá
na zařízení. Pokud například plánujeme ﬁnální výstup do PostScriptu a používáme
příkazy \special pro zařazení graﬁky do textu metodou PostScriptu, pak při tisku
na zařízení bez PostScriptu (například pro korektury použijeme laserovou tiskárnu,
která umí pouze jazyk PCL) budou PostScriptové příkazy \special ignorovány a
graﬁka bude chybět. TEXovský text ovšem zůstane zachován.
V souvislosti s PostScriptem nás budou zajímat příkazy \special, které umí
zpracovávat ovladač dvips.1) Jedná se o dva typy příkazů. První typ příkazů
způsobí zařazení obsahu speciﬁkovaného souboru do PostScriptového výstupu. To
umožňuje zařazovat PostScriptové obrázky. K této metodě se podrobně vrátíme
v následující kapitole o obrázcích v TEXu.
Druhý typ příkazů \special umožní vložit do výstupního PostScriptového kódu
sekvenci libovolných PostScriptových příkazů. To nám otevírá možnost využít všech
vlastností PostScriptového RIPu, přičemž jednotlivé aktivity RIPu řídíme rovnou
ze souboru tex prostřednictvím parametrů příkazů \special. Náš soubor tex se
stává jakousi směsí dvou jazyků TEXu a PostScriptu. Umíme-li dobře oba jazyky,
můžeme vyřešit jakýkoli typograﬁcký úkol včetně práce s barvou, zařazování graﬁky,
graﬁckých efektů apod. Pro ty uživatele, kteří nechtějí PostScriptu příliš rozumět,
jsou připravena TEXovská makra, jejichž použití vede po expanzi na konkrétní PostScriptový \special. Makra umožňují řešit nejběžnější graﬁcké úlohy, například
přepínají barvu tisku, zařazují obrázky, nebo dokonce sestavují jednoduché obrázky
pomocí snadno srozumitelných příkazů. Mezi nejběžněji používaná makra tohoto
typu patří balík PSTricks.
Následující příklady budou ukazovat přímé použití příkazů \special a nebudou
se opírat o žádná dodatečná makra. Nejjednodušší příklady různých efektů dosáhneme lineární transformací souřadnic. Bohužel nevhodným kombinováním těchto
efektů většinou dokráčíme až k typograﬁckému zmetku (viz níže), ale přesto bude
asi čtenáře zajímat, co lze dělat.

defor

Písmo je možné všelijak
movat, různě naklánět, ale při všech těchto
úpravách mějme na paměti, že při použití TEXovských fontů bude RIP přepočítávat
bitmapu na bitmapu a při nízkém rozlišení dojde ke zkreslení.
Tyto ukázky se opíraly o změnu transformační matice PostScriptu. Tato matice
se dá měnit nejen přímo, ale i skládáním elementárních geometrických operací,
které mají v PostScriptu jména translate, rotate a scale. Takže například text
otočený o 90 stupňů může být do textu zanesen takto:
1

) Co je zde řečeno, platí obecně pro libovolný ovladač, který transformuje dvi do PostScriptu.
Konkrétní příklady se ovšem týkají ovladače dvips, který je pravděpodobně nejrozšířenější.
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\hbox to0pt{\special{ps: gsave -90 rotate}%
i jinak.\special{ps: grestore}\hss}

Všimněme si, že je zde nutné pracovat mírně schizofrenicky. Aktuální bod sazby
se nám totiž „rozbíháÿ. Něco jiného si o něm myslí TEX a něco jiného vykonává
PostScript. Z PostScriptu toho moc na pochopení příkladu nepotřebujeme. Příkaz
gsave zkopíruje do zásobníku graﬁcký stav včetně transformační matice a pracuje
s kopií, -90 rotate mění transformační matici příslušným způsobem a grestore
snižuje zásobník a tudíž se vrací k původnímu graﬁckému stavu. Protože graﬁcký
stav obsahuje i informaci o aktuálním bodu sazby, ztracené body se nám znova
„sejdouÿ na stejném místě, kde se rozešly.
Možná může ještě překvapit syntaxe PostScriptu: píšeme -90 rotate a nikoli
rotate(-90). Zde panuje totiž zásobníkový způsob uvažování. Parametr -90 se
nejprve vloží do zásobníku a poté jej funkce rotate ze zásobníku sejme.
Přiznejme, že ve skutečnosti byl text otočený o 90◦ zařazen do této knihy pomocí makra \pstransform. Na rozdíl od ukázky, makro navíc ztotožňuje v jednom okamžiku aktuální bod sazby s počátkem PostScriptového souřadného systému. Makro je uvedeno v dodatku E na straně 282 a jeho použití je jednoduché:
\pstransform{-90 rotate}{i jinak}.
Další možností PostScriptu je práce s barvou (setcolor) a s rastrovanými stupni
šedi (setgray) s využitím vlastnosti absolutního překrývání nakreslených objektů
novými. V manuálu k programu dvips najdeme příklad podobný tomuto:

TEX a PostScript
Tento nápis byl do textu zařazen pomocí následujících příkazů:
\font\veliky=csbx10 scaled\magstep5
\setbox0=\hbox{\veliky\TeX\ a PostScript}\dp0=0pt \ht0=0pt
{\offinterlineskip
\special{ps: 0.6 setgray}\hrule height2cm
% << šedý pás
\special{ps: 0 setgray}\vglue-20pt
\centerline{\hskip4pt \copy0}
% << černý stín
\special{ps: 1 setgray}\vglue-2pt
\centerline{\box0}
% << bílé písmo
\special{ps: 0 setgray}\vglue22pt}

Myslím si, že tato ukázka nepotřebuje dalšího komentáře. Pouze je vhodné upozornit, že parametr pro setgray v intervalu h0, 1i označuje množství světla a nikoli
černé barvy. Proto 0 znamená černá a 1 bílá.
Čtenář zřejmě tuší, jak by vypadala naše ukázka bez výstupu do PostScriptu.
Odpověď:
dostaneme jen velký černý obdélník
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Na závěr tohoto odstavce si ukážeme jednoduchý fragment PostScriptového
kódu, který RIP zpracuje do následujícího obrázku.

TEX

Tento obrázek byl do textu zařazen příkazem \special takto:
\special{" gsave /Helvetica findfont 10 scalefont setfont
/ps {(PostScript ) show} def /rad {ps ps ps ps ps} def
gsave 30 30 translate 1 .7 scale
newpath 110 110 100 0 360 arc gsave stroke grestore clip
1 1.43 scale 45 rotate -70 70 moveto
{10 -10 rmoveto gsave rad grestore currentpoint pop 100 ge{exit}if}
loop grestore
/Times-Roman findfont 150 scalefont setfont .7 setgray
/tex {(T) show -35 -35 rmoveto (E) show -30 35 rmoveto (X) show} def
30 60 moveto 0 setgray tex 27 63 moveto .7 setgray tex grestore }

9.4. PostScriptové fonty

TXQV X XJQ
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Věnujme se nynı́ trochu jiné úloze. Chceme zařadit do TEXu běžná PostScriptová pı́sma,
jako napřı́klad Times, Helvetica nebo Courier. Výstup chceme realizovat v PostScriptu.
Abychom ukázali, jak vypadá TEXovská sazba v běžném PostScriptovém fontu, byl tento
odstavec vysázen ve fontu Times-Roman. Mnohý čtenář bude asi překvapen, že tento font
má i ligatury; podı́vejme se třeba na naše oblı́bené slovo filosofie.
Máme-li kompletní balík programu dvips, najdeme tam TEXovské metriky
pro nejběžnější písma už připravené. Například ptmr.tfm je font Times-Roman
(p: PostScriptový, tm: Times-Roman, r: Regular weight). V TEXu nám tedy stačí
napsat
\font\muj=ptmr at 10pt
\muj Zde je text ve fontu Times-Roman.
\bye

TXQV X

a TEX začne sázet v tomto fontu. Uvědomme si, že program TEX pracuje pouze
s pomyslnými boxy. Jeho předmětem zájmu vůbec není způsob, jakým dostanou
nakonec jednotlivé znaky ve fontu svůj tvar. V dvi souboru jsou tedy odkazy na
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font ptmr. Nyní použijeme program dvips, který najde ptmr ve tvaru virtuálního
fontu v souboru ptmr.vf. Tento soubor je také součástí balíku programu, takže jej
stačí umístit do adresáře, kde jej program dvips dokáže vyhledat. Adresáře pro
vyhledávání fontů se speciﬁkují v konﬁguračním souboru programu dvips.
Ze souboru ptmr.vf si program přečte, co má s uvedeným fontem dělat. Najde
tam odkaz na font rptmr – r je zkratka od slova „rawÿ a znamená skutečný font
v původním kódování. Jde o to, že font ptmr je kódován podle TEXovského kódování, zatímco rptmr má původní kódování podle ﬁrmy Adobe. Virtuální font zde
zajistí překódování fontu.
Program dvips začne tedy hledat font rptmr. Ten v instalaci neexistuje ani ve
formátu vf, ani ve formátu pk či jiném. Program o něm ale najde zmínku v souboru
psfonts.map ve tvaru řádky:
rptmr Times-Roman
Tato informace říká, že font rptmr je implementován ve výstupním zařízení pod
názvem Times-Roman, takže jej stačí aktivovat sekvencí PostScriptových příkazů,
např. /Times-Roman findfont. Takovou sekvenci uloží ovladač do výstupního souboru. Vlastní digitalizaci znaků fontu provádí až RIP ve výstupním zařízení, přičemž je použito původní kódování fontu.
Máme-li připravenu sazbu v méně běžném fontu, pak se může stát, že tento
font není v tiskárně implementován. V takovém případě je nutné zařadit PostScriptové algoritmy na tvorbu znaků tohoto fontu na začátek PostScriptového kódu
(tzv. download). Tyto algoritmy bývají uloženy v souborech s příponami pfb nebo
pfa (PostScript font binary nebo PostScript font ASCII). Požadavek na zavedení
nestandardního PostScriptového fontu do výstupního kódu zapíšeme do souboru
psfonts.map pomocí symbolu <. Například řádek
rbrushsc BrushScript

<c:\emtex\ps\brushscr.pfb

znamená, že font rbrushc bude realizován pod názvem BrushScript a ovladač dvips
jej do PostScriptového kódu dodatečně zavede ze souboru brushscr.pfb v uvedeném adresáři.
Obrázek 1 ukazuje mechanismus práce s PostScriptovými fonty v TEXu. Vidíme, že pro dosažení požadovaného výsledku potřebujeme mít PostScriptový font
připraven ve třech souborech. Za prvé jde o metriku *.tfm v TEXovském kódování,
za druhé o metriku r*.tfm v původním kódování a nakonec soubor *.vf, který
obsahuje odkazy z prvního kódování na druhé. Pokud není font implementován ve
výstupním zařízení, potřebujeme navíc soubor *.pfb nebo *.pfa.
Jakým způsobem takové soubory získáme? Především soubory pfb nebo pfa
obsahují algoritmy pro vykreslení znaků fontů a za ty se obvykle platí. Dají se
koupit u různých ﬁrem a mohou obsahovat i česká akcentovaná písmena.
K výrobě TEXovských metrik je potřeba použít textové soubory ve formátu afm.
Jedná se o tzv. „Adobe font metricÿ formát a bývá dodáván společně s fonty. Pokud
jej nemáme, pak jej obvykle lze získat v mezinárodní síti. Můžeme jej také bezplatně
žádat u ﬁrmy, která nám font dodala, protože tyto informace o fontu nebývají
chráněny Copyrightem. Soubor obsahuje údaje o rozměrech znaků a kerningové
informace.
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psfonts.map
(rptmr Times-Roman)

*.tex

TEX

*.dvi

(\font...=ptmr)

(odkaz na ptmr)

ptmr.tfm

ptmr.vf

(TEX-encoding)

(odkaz na rptmr)

TXQV X

*.ps

dvips

(/Times-Roman
findfont)

rptmr.tfm
(raw-encoding)
Obrázek 1. Jak TEX pracuje s PostScriptovým fontem.

*.afm

kódovací
tabulka

afm2tfm

*.vpl

vptovf

*.vf

(TEX-encoding)

(odkaz na raw-font)

r*.tfm

*.tfm

(raw-encoding)

(TEX-encoding)

Obrázek 2. Příprava PostScriptového fontu k sazbě v TEXu.
Způsob přípravy virtuálního fontu z afm souboru je naznačen na obrázku 2.
Představme si, že máme afm údaje od nějakého fontu například i s českými akcentovanými znaky. Pak použijeme program afm2tfm, který je součástí balíku dvips.
Vstupem do programu bude soubor afm a případná kódovací tabulka, která deﬁnuje
vztah mezi původním kódováním fontu a naším TEXovským kódováním. Kódovací
tabulka má podobnou notaci jako deﬁnice tzv. „Encodingÿ vektoru v PostScriptu.
Tabulka může vypadat zhruba takto:
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/CSencoding [
/Gamma /Delta /Theta /Lambda /Xi /Pi /Sigma /Upsilon
/Phi /Psi /Omega /ff /fi /fl /ffi /ffl
/dotlessi /dotlessj /grave /acute /caron /breve /macron /ring
/cedilla /germandbls /ae /oe /oslash /AE /OE /Oslash
/.notdef /exclam /quotedblright /numbersign
/dollar /percent /ampersand /quoteright
/parenleft /parenright /asterisk /plus /comma /hyphen /period /slash
/zero /one /two /three /four /five /six /seven
/eight /nine /colon /semicolon /exclamdown /equal /questiondown /question
/at /A /B /C /D /E /F /G
/H /I /J /K /L /M /N /O
/P /Q /R /S /T /U /V /W
/X /Y /Z /bracketleft /quotedblleft /bracketright /circumflex /dotaccent
/quoteleft /a /b /c /d /e /f /g
/h /i /j /k /l /m /n /o
/p /q /r /s /t /u /v /w
/x /y /z /endash /emdash /hungarumlaut /tilde /dieresis
/ellipsis /dagger /daggerdbl /bullet /sterling /paragraph /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /perthousand /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/Agrave /.notdef /.notdef /.notdef
/hyphen /ogonek /guillemotleft /guillemotright
/.notdef /Aogonek /breve /Lslash /currency /Lcaron /Sacute /section
/dieresis /Scaron /Scedilla /Tcaron /Zacute /.notdef /Zcaron /Zdotaccent
/ring /aogonek /cedilla /lslash /acute /lcaron /sacute /caron
/agrave /scaron /scedilla /tcaron /zacute /hungarumlaut /zcaron /zdotaccent
/Racute /Aacute /Acircumflex /Abreve /Adieresis /Lacute /Cacute /Ccedilla
/Ccaron /Eacute /Eogonek /Edieresis /Ecaron /Iacute /Icircumflex /Dcaron
/Eth /Nacute /Ncaron /Oacute /Ocircumflex /Ohungarumlaut /Odieresis /multiply
/Rcaron /Uring /Uacute /Uhungarumlaut /Udieresis /Yacute /Togonek /germandbls
/racute /aacute /acircumflex /abreve /adieresis /lacute /cacute /ccedilla
/ccaron /eacute /eogonek /edieresis /ecaron /iacute /icircumflex /dcaron
/eth /nacute /ncaron /oacute /ocircumflex /ohungarumlaut /odieresis /divide
/rcaron /uring /uacute /uhungarumlaut /udieresis /yacute /quotedblbase
/quotedblleft ] def
% LIGKERN hyphen hyphen =: endash ; endash hyphen =: emdash ;
% LIGKERN quoteleft quoteleft =: quotedblleft ;
% LIGKERN quoteright quoteright =: quotedblright ;
% LIGKERN exclamdown exclamdown =: guillemotleft ;
% frenchdblquotes
% LIGKERN questiondown questiondown =: guillemotright ;
% csquoteleft
% LIGKERN comma comma =: quotedblbase ;
% LIGKERN space {} * ; * {} space ; zero {} * ; * {} zero ;
% LIGKERN one {} * ; * {} one ; two {} * ; * {} two ;
% LIGKERN three {} * ; * {} three ; four {} * ; * {} four ;
% LIGKERN five {} * ; * {} five ; six {} * ; * {} six ;
% LIGKERN seven {} * ; * {} seven ; eight {} * ; * {} eight ;
% LIGKERN nine {} * ; * {} nine ;
% LIGKERN question {} quoteleft ; exclam {} quoteleft ;

V uvedeném příkladě je deﬁnováno TEXovské kódování podle CS-fontů, takže
v TEXu můžeme pracovat s češtinou stejně, jak jsme byli zvyklí při použití CS-fontů.
Některé pozice, které nejsou v CS-fontech obsazeny, jsou využity pro další znaky,
které najdeme v téměř každém PostScriptovém fontu kódovaném podle Adobe
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StandardEncoding. Bohužel, kódování CS-fontů není na některých pozicích jednoznačné. Proto například při generování písma podobného strojopisu budeme
muset v tabulce udělat několik úprav. Podrobněji viz dodatek F.
V závěru tabulky je ukázka možnosti doplnit informace o nových kerningových
párech a ligaturách (příkazy LIGKERN skryté za procenty). Nazvěme naši tabulku
třeba csfont.enc. Pak příkazem
afm2tfm afm-soubor -t csfont.enc -v font rfont
vytvoříme metriku s původním kódováním rfont.tfm a virtuální popis k metrice
s TEXovským kódováním font.vpl. Nakonec rutinou vptovf vytvoříme požadovaný soubor font.tfm s TEXovským kódováním a virtuální popis font.vf. A můžeme sázet.
Pokud font obsahuje kresby akcentovaných znaků jako celek, pak při použití
ovladače dvips není nutné pro překodování fontu pracovat s virtuálními popisy.
Ovladač totiž umí provést překódování podle tabulky csfont.enc v okamžiku, kdy
čte dvi soubor a vytváří PostScriptový výstup. V takovém případě se při přípravě
metriky programem afm2tfm použije místo parametru -t parametr -p a do souboru
psfonts.map se přidá řádek se slůvkem ReEncodeFont podobný tomuto:
rfont PostScript-Font-Name "CSEncoding ReEncodeFont" <csfont.enc
Pokud byl český font vytvořen neodborným způsobem a neobsahuje standardní
názvy pro jednotlivé znaky fontů, mohou nastat problémy. Mnohdy též chybí ligatury. Pak je možno do míst, která nejsme schopni pokrýt znaky z fontu, napsat
/.notdef a případně ještě řešit sporné záležitosti editací souboru vpl.
Uveďme si nyní jinou cestu získání virtuálního fontu. Může se stát, že chceme
pracovat s fontem, který neobsahuje české akcentované znaky, nicméně jej chceme
použít pro přípravu české sazby. Pak bude virtuální popis fontu obsahovat nejen
překódování z TEXovského kódu do skutečného, ale navíc v pozicích, kde TEX předpokládá akcentované znaky, bude požadavek na sestavení tohoto znaku z písmene
a akcentu. Každý tuší, že dělat to ručně editováním vpl souboru by byla veliká
dřina. Naštěstí existuje program accents (l2accent), který tuto věc udělá za nás.
Autorem programu je Jiří Zlatuška a program je volně šířen.
Vytvoření českého virtuálního fontu k PostScriptovému „Adobe StandardEncodingÿ fontu pomocí programu accents ukazuje obrázek 3.
Vstupní údaj programu accents je tfm soubor v původním kódování (raw).
Při jeho výrobě nesmíme ztratit kerningové údaje, proto je nutno použít starou
verzi programu afm2tfm nebo raději konvertovat pomocí volně šířeného programu
aftopl od Malcolma Clarka s následným pltotf.
Výstupem programu accents je metrika tfm v kódování podle DC-fontů, což
je kódování dohodnuté v Corku. Varianta l2accent má výstup v kódování podle
CS-fontů, což pro akcentované znaky odpovídá normě ISO-8859-Latin2. Vstupní
4SÐI%XÞR° TSQSG° ZMVXY¤PR°GL JSRX3 Q¤ RIZÀLSHY ÐIWOÀ XI\X ZI ZÀWPIHR¬Q 4(*
RIR° Z]LPIH¤ZEXIPRÀ E OST°VSZEXIPRÀ TVSXSBI XEQ NWSY P¬XEN°G° EOGIRX]
(STSVYÐYNM WI XSQYXS TSWXYTY Z]LRSYX E ^E EHMX JSRX WI Z%IQM EOGIRX] T °QS
8EOXS NWSY RSZÞ VSO
^E E^IR] JSRX] ^ %HSFI
Z O¶HSZ¤R° ^ ST°VEN°G° WI
S R¤LVEBO] ^ 96;
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*.afm

afm2tfm

r*.tfm

accents

*.vf
(odkaz na raw-font)

(nebo aftopl (raw-encoding)
a pltotf)
adjustační
tabulka

*.tfm
(TEX-encoding)

Obrázek 3. Počeštění PostScriptového fontu použitím accents
kódování se vždy předpokládá podle Adobe StandardEncoding vektoru.2 ) Kódovací tabulka je pevně implementovaná v programu. Program proto nelze použít pro
nestandardně kódované fonty pochybného původu.
Druhým výstupem programu je virtuální popis vf, který podchycuje nejen
změny týkající se kódování, ale obsahuje i akcentované znaky s odkazy na písmeno
a akcent. Umístění akcentu je stejné, jako kdyby byly použity TEXovské příkazy
\v nebo \’. To není vždy ideální. Proto je možné nabídnout programu accents
soubor s adjustační tabulkou, kde se deklarují změny vůči standardnímu umístění
akcentu. Tabulka má podobnou notaci, jakou známe z vpl souborů. Uveďme si
příklad takové tabulky:
(DESIGNUNITS
(CHARACTER O
(CHARACTER O
(CHARACTER O
(CHARACTER O
(CHARACTER O
(CHARACTER O

R 10)
323 (RIGHT R .5))
363 (RIGHT R .25))
305 (LEFT R 3))
345 (LEFT R 1))
310 (RIGHT R .75)(UP R .4))
350 (RIGHT R .25))

(COMMENT
(COMMENT
(COMMENT
(COMMENT
(COMMENT
(COMMENT

-

\’O)
\’o)
\’L)
\’l)
C-hacek)
c-hacek)

Jiný způsob zařazení PostScriptového fontu do TEXu může vyjít z vlastnosti
PostScriptu Level 2. Tato verze totiž umožňuje sestavovat tzv. kompozitní fonty.
Tyto fonty jsou založeny na podobné myšlence jako Knuthovy virtuální fonty a
může si je vytvořit každý, kdo umí PostScript. Kompozitní font také dovoluje použít
znaky jiného fontu (nebo fontů), umožňuje překódování a případné sestavení znaku
z komponent. Stačí tedy vytvořit kompozitní font v TEXovském kódování, případně
navíc sestavit akcentované znaky. Nemusíme pak v TEXu používat metodu virtuálních fontů. TEX použije přímo metriku tohoto fontu (raw-tfm) a ovladač dvips
najde k fontu odkaz v souboru psfonts.map.
Existují ještě další cesty, jak k PostScriptovému fontu přidat akcenty. Například
program a2ac, který vytvořil autor této knížky a který je k dispozici na veřejných ftp
archívech, čte metriku ve formátu afm. V ní mohou chybět kompozitní a kerningové
2

) Kromě toho program accents rozpozná na vstupu i metriku kódovanou podle Computer Modern fontů (sedmibitová metrika). Pak vytváří rozšířenou osmibitovou metriku a virtuální popis,
ale tato jeho vlastnost nesouvisí s použitím při zařazení PostScriptových fontů.
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údaje pro český jazyk. Program vytváří výstupní afm, ve které už tyto údaje jsou
obsaženy. Když se takto předzpracovaná metrika dále zpracuje klasickou cestou
programem afm2tfm do formátu tfm, můžeme psát v daném fontu česky. Všechny
kompozitní údaje se totiž promítnou do virtuálního popisu fontu, takže ovladač,
který čte virtuální popisy, sestaví akcentovaná písmena z jednotlivých segmentů.
Stačí, aby v souboru pfb, případně ve fontu implementovaném v tiskárně, byly
jednotlivé akcenty samostatně na svých pozicích. Tento požadavek je splněn u fontů
kódovaných v Adobe StandardEncoding, viz dodatek F – fontové tabulky.
Program a2ac při sestavování kompozitních údajů a přidávání kerningových
informací pracuje s konﬁguračním souborem, ze kterého čte, jak mají doplněné
údaje vypadat. Jen pro ilustraci si zde část konﬁguračního souboru předvedeme.
% The description file for a2ac program
%
% Petr Olsak, June 1995
ReduceKerns 9
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Captop = b(I,4)
distance = 0.0916 Captop
Acutetop = Captop + h(acute) + distance
Carontop = Captop + h(caron) + distance
acutewidth = w(acute)
acuteshift = 0.1 acutewidth
Acuteshift = 0.19 acutewidth
vshift = 0
quotwidth = w(quoteright)
quotshift = .1quotwidth-b(quoteright,1)

NC Dcaron 2 ; PCC D 0 0 ; PAT caron 0 Carontop ;
NK Dcaron : D
NC dcaron 2 ; PCC d 0 0 ; PCT quoteright quotshift+b(d,3) 1.1b(d,4) ;
RWX dcaron W(d)+0.7quotwidth
NK * dcaron : * d
NK dcaron * : f * -.3quotwidth
NC
RC
NK
NC
RC
NK
RK
RK

Ecaron 2 ; PCC E 0 0
Eacute 2 ; PCC E 0 0
(Ecaron,Eacute) : E
ecaron 2 ; PCC e 0 0
eacute 2 ; PCC e 0 0
(ecaron,eacute) : e
(P,T,V) ecaron 0
(P,T) eacute 0

; PAT caron 0 Carontop ;
; PAT acute Acuteshift Acutetop ;
; PAC caron 0 0 ;
; PAC acute acuteshift vshift ;

V prvním poli s řádky uvozenými >> se deﬁnují konstanty Captop, vshift a
další, se kterými se bude později pracovat. V druhém poli jsou popsány algoritmy na
sestavení kompozitů. Ukázka obsahuje popis kompozitů Ď, ď, É, é, Ě, ě. Zde vidíme,
že se vyjadřujeme pomocí PostScriptových identiﬁkátorů pro znaky, takže vše je
nezávislé na kódování. Podrobnosti zde nebudeme rozebírat. Program samozřejmě
obsahuje dokumentaci.
Za řádky uvozenými písmeny NK nebo RK se deﬁnují nové kerningové páry
pomocí masek. Např. NK (ecaron,eacute) : e znamená, že všechna písmena se
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budou s písmeny ě a é vázat podle stejného pravidla, jako se váží s písmenem e.
Řádek RK (P,T,V) ecaron 0 deklaruje výjimku z předchozího pravidla: dvojice
Pě, Tě a Vě nebudou obsahovat žádnou korekci, zatímco dvojice Pe, Te a Ve pravděpodobně obsahují záporný kern.
Podívejme se ještě na řádek NK dcaron * : f * -.3quotwidth. Zde se požaduje za ď stejný kerningový údaj, jako za f, ovšem zmenšený o 0,3 šířky apostrofu.
Další možností pro přípravu PostScriptových fontů k zařazení do TEXu je použití
TEXovského makra, které napsal Alan Jeﬀrey a které se jmenuje fontinst. Makro
čte afm soubory a vytváří příslušné vpl soubory a stylové soubory pro LATEX.
U tohoto softwarového prostředku stojí za zmínku skutečnost, že je celý napsán
v makrojazyku TEXu. Tento „programÿ tedy bude pracovat na všech implementacích TEXu pod libovolným operačním systémem.

9.5. Další programy podporující práci s PostScriptem
V předchozím odstavci, kde jsme ukázali možnosti použití PostScriptových
fontů, jsme opomenuli jednu důležitou věc – jak prohlížet připravenou sazbu na
obrazovce. Klasické prohlížeče, které pracují pouze s bitmapovými fonty ve formátu
pk, nám neukáží nic. Existuje několik možností, jak tuto záležitost vyřešit.
První možností je použít program ps2pk. Tento program čte soubory ve formátu pfb nebo pfa. Výstupem je font ve tvaru pk v požadovaném rozlišení. Tento
font pak můžeme použít nejen v prohlížeči, ale i při tisku na tiskárny, které nejsou
vybaveny PostScriptem. Touto cestou můžeme převést tisíce dnes nabízených PostScriptových fontů do bitmapového formátu a dále postupovat běžnými postupy, na
které jsme byli zvyklí při sazbě pomocí fontů připravených METAFONTem. Jediná
mírná komplikace je v tom, že tyto fonty většinou nelze použít přímo, ale prostřednictvím virtuálního fontu. Musíme totiž zařídit shodu TEXovského kódování
podobně, jako jsme to dělali v předchozím odstavci.
Může se stát, že font pro ﬁnální tisk není přístupný. Například je implementován
v osvitové jednotce, ale soubor tvaru pfb není možné získat. Pak bývá zvykem
pomocí virtuálních fontů přesměrovat prohlížeč na podobný bitmapový font a tento
font používat i při tisku pro korektury. Samozřejmě metrické údaje k fontu musí
být originální. Jak jsme již poznamenali, soubor formátu afm by nemělo být obtížné
získat, protože se jedná o součást fontu, za kterou se neplatí.
Popsaná cesta nám neumožní prohlížet na obrazovce PostScriptové efekty, které
jsme vytvořili vložením příkazu \special. Proto se pro prohlížení PostScriptové
sazby na obrazovce používají programy, které emulují PostScriptový RIP (většinou
jsou implementovány jako tzv. Display-PostScript). Volně dostupným programem
je Ghostscript a doplňková PostScriptová makra k němu, která umožní prohlížet
PostScriptový dokument pohodlně na obrazovce, se jmenují Ghostview. Program
existuje ve verzích pro DOS, MS Windows, X Window System v UNIXu i na jiných platformách (VMS, Atari). V programech operačního systému SUN OS dále
najdeme program pageview. Majitelé počítačů Macintosh mohou použít komerční
Canvas nebo PSView.
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Ghostscript lze konﬁgurovat pro výstup na tiskárny, které nejsou vybaveny
PostScriptovým RIPem, například jehličkové tiskárny nebo laserové tiskárny vybavené pouze jazykem PCL. Tím můžeme vlastně na jakékoli tiskárně uplatnit
PostScriptové efekty. Jediný rozdíl je v tom, že rastrovací algoritmus pracuje v našem počítači a nikoli v tiskárně. Nicméně nákup PostScriptového RIPu do dražší
tiskárny se vyplatí, protože ušetříme čas a paměť počítače. Navíc třeba nastavení
algoritmů pro stínování je provedeno s ohledem na hardwarové vlastnosti tiskárny.
Existují i programy, které převádějí PostScriptové algoritmy pro digitalizaci
fontů (Type 1) na METAFONTové popisy fontů a zpět. Při tomto převodu se vlastní
digitalizace neprovádí. Máme-li například PostScriptový Type 1 font ve formátu
pfb nebo pfa, pak je možné jej transformovat do formátu mf a digitalizovat jej
METAFONTem. Také existuje program METAPOST,3 ) který na vstupu čte METAFONTové zdrojové texty, ovšem na výstupu není rastr, ale sada PostScriptových
souborů; každý z nich popisuje jedno písmeno fontu. Autor John Hobby převzal
velkou část algoritmů z Knuthova METAFONTu.

Náměty k dalšímu čtení
O referenčním mauálu k PostScriptu: PostScript Reference Manual [6] jsme se
už zmínili. Pokud chceme proniknout do PostScriptových fontů, budeme asi ještě
potřebovat Adobe Type 1 Font format [5].
Budeme-li programovat dvi ovladač s výstupem do PostScriptu, měli bychom
dodržet konvence, jak mají vypadat komentáře v PostScriptových souborech. Sáhneme proto po Document Structuring Conventions [1]. Některé interprety PostScriptu se bez těchto informací neobejdou.
K PostScriptu vyšlo mnoho dalších „manuálůÿ, uveďme jen některé: PostScript
Language Program Design [106], PostScript Language Tutorial and Cookbook [3],
Inside PostScript [22], PostScript Programmer’s Reference Guide [53].
Pokud chceme s PostScriptem pracovat v TEXu, asi se neobejdeme bez podrobného prostudování manuálu k programu dvips [107], který je součástí každé
instalace programu a je napsaný v TEXu.
Část textu této kapitoly byla čerpána z článku ve Zpravodaji CSTUGu Jak TEX
pracuje s PostScriptem [94].
V TUGboatu můžeme k této problematice najít třeba článek Using PostScript
with TEX [36].
O PostScriptových fontech je velice pěkně pojednáno v článku Tomáše Mráze
PostScriptová písma v TEXu [88], který vyšel ve Zpravodaji CSTUGu.

3

) Viz dodatek C, adresář graphics/metapost.
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Whenever you use \special, you are taking a chance that your output ﬁle will not be printable on all output devices, because all \special functions are extensions to TEX. However, the author anticipates that certain standards for common graphic operations will emerge
in the TEX user community, after careful experiments have been made
by diﬀerent groups of people; then there will be chance for some uniformity in the use of \special extensions.
Donald Ervin Knuth: The TEXbook.
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Obrázky v TEXu
TEX jako program nezávislý na zařízení nemá v sobě zabudované žádné algoritmy pro manipulaci s graﬁkou. Nicméně sazba se často bez obrázků neobejde.
V této kapitole probereme celkem bohatou nabídku možností, jak se s problémem
zařazení obrázku do sazby v TEXu vypořádat. Začneme od těch nejméně náročných požadavků (obrázky diagramů apod.) a skončíme u zařazování graﬁky vlastně
libovolného formátu (třeba fotograﬁe převedená scannerem do počítačové reprezentace). Ukážeme, že jednodušší úlohy je možné řešit přímo prostředky TEXu a
soubory typu tex a dvi zůstávají nezávislé na použitém výstupním zařízení. S přibývající „složitostíÿ zařazované graﬁky bude postupně ustupovat výhoda nezávislosti
na výstupním zařízení.

10.1. Vynechávání místa pro obrázky
Začneme netradičně. Než se pokusíme zařadit obrázek, potřebujeme pro něj vynechat místo. TEX se staví k tomuto problému diametrálně odlišně od běžných DTP
programů. Zatímco v komerčních DTP programech je na prvním místě obrázek a
text jako druhořadá záležitost se vedle obrázku nějak „krčíÿ a většinou se přizpůsobí
geometrii obrázku (říká se tomu obtékání), v TEXu je tomu právě naopak. Tam se
pracuje především s textem. Chceme-li zařadit obrázek, musíme tomu přizpůsobit
vzhled textové části sazby.
Nejjednodušší metodou vynechání místa pro obrázek je použití příkazu \vglue,
což je plainTEXovské makro vynechávající mezi odstavci speciﬁkovaný vertikální
prostor. TEX s takovými vynechanými místy pracuje jako s prázdnými, ale vysokými, boxy. Pokud je sazba na stránce před přidáním takového vysokého boxu
opticky nezaplněna, ale po jeho přidání je přeplněna, dochází k problémům při
zalomení strany. Proto se v souvislosti s tímto typem zařazení obrázků využívá
schopnost TEXu podržet jistý tiskový materiál v paměti a nesázet jej nutně na
to místo, kde je napsaný, ale třeba až na následující stránku nahoru, dolů nebo
kamkoli. Jedná se o tzv. plovoucí objekty. Algoritmy týkající se automatického přesouvání obrázků podle stavu zaplnění strany textem se opírají o primitiv \insert
a většinou se programují pomocí makrojazyka TEXu v tzv. \output rutině, kde je
možné speciﬁkovat konečný vzhled strany.
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V LATEXu jsou plovoucí objekty zadávány v prostředí figure (pro obrázky) a
table (pro tabulky). Tato prostředí navíc nabízejí možnost automatického číslování obrázků nejrůznějšími způsoby, zařazení popisu pod obrázek a automatické
vygenerování „Seznamu vyobrazeníÿ podobně, jako se automaticky generuje třeba
obsah publikace.
Chceme-li zařadit obrázek „někam do textuÿ, je potřeba změnit obrys odstavce. Pokud se jedná o pravoúhlý výřez v textu zleva nebo zprava, pak
vystačíme s TEXovskými primitivy \hangindent a \hangafter.
V případě složitějších výřezů
nepravidelných tvarů je potřeba použít primitivní příkaz
\parshape, v němž pro každou řádku odstavce zvlášť
speciﬁkujeme její délku a
její případné posunutí v horizontálním směru. S tímto
příkazem se většinou nepracuje
přímo, ale prostřednictvím nějakého makra, které podle hrubých
údajů o obrysu obrázku je schopno
napočítat požadované parametry. Abychom ukázali možnosti různých obrysů
odstavce, byl do tohoto odstavce zařazen obrázek doprostřed, což je samozřejmě
ukázka, která nemá s typograﬁckou kulturou mnoho společného.
Když se takový odstavec s vynechaným místem pro obrázek objeví na konci
strany a je třeba jej rozdělit do dvou stran, nastávají problémy. Obrázek totiž nemůžeme rozdělit do dvou částí. Je proto potřeba zařazení takového obrázku nejprve
vyzkoušet nanečisto a v případě, že to nevyjde, zařadit jej do jiného odstavce. Toto
je problém, který není prostředky TEXu dostatečně efektivně řešen. V TEXu totiž
nelze na primitivní úrovni speciﬁkovat, že třeba obrázek se stanovenými rozměry
bude na straně páté 5 cm shora a text bude obtékat zleva. Makra řešící takový
požadavek by byla velmi komplikovaná. Je totiž třeba zjistit, kolik řádků je na
předchozích čtyřech stranách a přičíst počet řádků, které se vejdou do těch pěti
centimetrů na straně páté. Tím dostaneme číslo řádku, v němž musíme změnit
délku dalších n řádků, kde n je právě takový počet řádků, který odpovídá výšce
obrázku. Pokud však není počet řádků na předchozích čtyřech stranách pevně stanoven, nicméně chceme ﬁxovat polohu obrázku vzhledem k rozměrům páté strany
a nikoli vzhledem k poloze konkrétního odstavce, musí být makra v TEXu ještě
složitější a některé záležitosti se asi nedají řešit vůbec.
Vidíme tedy, že vynechané místo pro obrázek se dá v TEXu snadno ﬁxovat
vzhledem k poloze konkrétního odstavce, ale velmi nesnadno se obrázek „ukotvíÿ
k podkladu, tj. vhledem k poloze papíru. Principiálně je to proto, že v době, kdy
se TEX zabývá řádkovým zlomem, a tedy vytvořením tvaru odstavce, ještě dopředu
neví, kde bude odstavec v rámci strany umístěn. V době, kdy už to ví, je odstavec vytvořen, tj. jsou ztraceny informace o velikosti mezer, ve kterých se odstavec
„nalámalÿ do řádků.
Dosti často se s obrázkem v TEXu manipuluje jako s boxem. Box může být
prázdný (obsahuje např. jen příkaz \special deﬁnující dodatečné zařazení obrázku
tiskovým ovladačem), nebo třeba reprezentuje nějaký velký znak fontu. Existují
makra, která dokáží změřit velikost takového boxu a podle toho vynechat místo
v textu.
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10.2. Prostředí picture v LATEXu
Ukažme si nejprve možnosti tvorby a zařazení obrázku pouze prostředky TEXu.
Řekli jsme si, že TEX nebyl pro tyto účely navržen, ovšem uvidíme, že se přesto
pomocí maker v TEXu dají jednoduché obrázky sestavovat. Jedná se především
o diagramy a obrázky používané v odborných publikacích.
Nejpoužívanější sadu maker na sestavování obrázků najdeme v LATEXu. Pracuje
se v LATEXovském prostředí picture, které obsahuje příkazy \put (pro umístění
objektu na libovolné místo podle souřadnic), \line (nakreslí úsečku), \vector
(sestaví šipku), \circle (vytvoří kroužek) a další. Například pomocí LATEXovkých
příkazů
\documentstyle{article}
\begin{document}
\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(30,20)
\put(10,10){\framebox(15,10)[cc]{$\sqrt[3]{a^2}$}}
\put(30,15){\line(-1,1){5}}
\put(30,15){\line(-1,-1){5}}
% čumáček
\put(26.5,16){\circle{1.25}}
% očičko
\put(10,22.5){\oval(5,5)[bl]}
% ocásek
\put(10,10){\vector(-1,-3){1.5}}
\put(10,10){\vector(1,-3){1.5}}
\put(25,10){\vector(-1,-3){1.5}}
\put(25,10){\vector(1,-3){1.5}}
% nožičky
\end{picture}
\end{document}

vytvoříme obrázek prasátka.
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Za příkazem \begin{picture} je v kulatých závorkách šířka a výška obrázku
(v jednotkách \unitlength). V další kulaté závorce se deklaruje poloha počátku
souřadnic vůči levému dolnímu rohu obrázku. Pak už se v takto deﬁnovaném souřadnicovém systému pouze zadávají příkazy na vykreslení jednoduchých geometrických
tvarů.
Vstupní formát pro LATEXovský obrázek nebudeme rozebírat. Je to popsáno
např. v Lamportově manuálu [81]. Ukázka zde je jenom pro ilustraci, jak LATEXovské
prostředí picture zhruba vypadá.
Uvedená makra LATEXu se opírají o přítomnost speciální sady fontů line10,
linew10, lcircle10 a lcirclew10. Uvedené fonty jsou součástí každé instalace
LATEXu. Místo písmen v nich najdeme krátké čárečky různých sklonů, dále šipečky
různých sklonů a kroužky a jejich části různých poloměrů. Ukažme si pro ilustraci
obsah fontu lcircle10.
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Z této ukázky vidíme, že možnosti LATEXovského prostředí picture jsou omezeny. Je možné volit jen určité poloměry kroužků a jen určité sklony úseček. Segmenty k těmto graﬁckým prvkům totiž musí předem existovat v některém z uvedených speciálních LATEXovských fontů.
Protože každá instalace LATEXu tyto speciální fonty s graﬁckými segmenty obsahuje a veškeré informace týkající se obrázků jsou zaneseny do zdrojového textu
(tex), jsou obrázky vytvořené v prostředí picture přenositelné bez problémů na
libovolnou instalaci LATEXu. To je jejich velká přednost.
Je překvapivé, že makra omezená jen na uvedené graﬁcké elementy, dokáží nabídnout při pořizování obrázků sestavených z těchto elementů relativně velké množství
možností. TEX samozřejmě jednotlivé elementy k sobě sesadí s absolutní přesností.
Například makro \oval vytvoří ovál daných parametrů. Toto makro použije postupně čtyři čtvrtkroužky z fontu lcircle10 a mezi ně vloží horizontální a případně též vertikální čáry, které se vytvoří použitím primitivního příkazu \vrule a
\hrule.
Nevýhodou prostředí picture je kromě omezeného množství použitých graﬁckých prvků také velká pracnost při pořizování obrázků. Skutečně, vytvářet obrázky
tak, že napíšeme \put, \line apod. v ASCII editoru, to není příliš uživatelsky přijatelné. Tuto nevýhodu eliminuje program TEXcad, který umožní uživateli v graﬁckém prostředí s použitím myši vytvořit obrázek (se zmíněnými omezeními, která
plynou z konečné nabídky graﬁckých elementů) a výsledek příkazem save uloží do
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textového souboru, který začíná slovy \begin{picture}, pak následuje plno příkazů \put a jiných a nakonec soubor končí slovy \end{picture}. Pokud takovýto
soubor zařadíme do našeho dokumentu, získáme tím zcela přenositelný obrázek
použitelný na všech LATEXovských instalacích.

10.3. Myšlenka makra bezier.sty a jemu podobných
TEX dokáže pomocí svých primitivů vytvořit kdekoli na stránce černý obdélník
libovolných rozměrů. Strany tohoto obdélníka ovšem mohou být pouze rovnoběžné
s okraji papíru. Použitím této vlastnosti se například v tabulkách vytvářejí vodorovné a svislé linky, nebo v LATEXovském prostředí picture se dělají svislé a
vodorovné úsečky. Jak už bylo řečeno, šikmé úsečky se berou ze speciálního fontu
line10.
Kdybychom chtěli vytvořit aproximaci křivé čáry, pak by stačilo, aby TEX vyrobil dostatečně mnoho dostatečně malých černých obdélníčků a sestavil je vedle
sebe podél této křivky. Na této myšlence je založeno makro \bezier deﬁnované
v souboru bezier.sty.
Podíváme se nejprve, jak se makro používá na uživatelské úrovni. Po zavedení stylu bezier.sty v hlavičce dokumentu (\documentstyle nebo \usepackage)
může uživatel v LATEXovském prostředí picture použít příkaz \bezier s následujícími parametry:
\bezier{N}(AX,AY)(BX,BY)(CX,CY)

kde N je počet obdélníčků podél křivky, (AX, AY ) je počáteční bod křivky,
(BX, BY ) je koncový bod křivky a (CX, CY ) je kontrolní bod křivky. Jedná se
o Bézierovu kvadriku, tj. kvadratickou křivku s jedním kontrolním bodem (na
rozdíl od METAFONTu, kde se pracuje s kubikami a tedy dvěma kontrolními body).
Uživatel může použít program TEXcad, ve kterém speciﬁkuje, že používá styl
bezier.sty. Program mu pak umožní vytvářet jednotlivé Bézierovy kvadriky v graﬁckém prostředí pomocí myši a po uložení obrázku jsou ve výstupním souboru zaneseny příkazy \bezier s konkrétními údaji. Napojováním dostatečného množství
těchto kvadrik za sebe můžeme vytvořit křivku v podstatě libovolného průběhu.
Obrázky, které se v LATEXovském prostředí opírají o makro \bezier, jsou rovněž zcela bez problémů přenositelné na jiné implementace LATEXu, protože styl
bezier.sty je ve standardním vybavení každé instalace LATEXu a kresba se opírá
pouze o možnosti TEXu.
Nevýhodou tohoto pojetí je skutečnost, že pokud chceme mít křivku opticky
„pěknouÿ, musíme použít obrovské množství velmi malých obdélníčků, z nichž se
křivka skládá. TEX pak pracuje poměrně dlouho a dokonce může dojít k přeplnění
paměti TEXu. TEX si totiž, dřív než vloží stránku do dvi souboru, musí podržet
v paměti údaje o rozmístění všech boxů na stránce. Přitom rozměrové údaje jsou
(jak víme) uloženy ve velmi velké přesnosti. V případě sta tisíců malých černých
obdélníčků to nemusí vydržet paměť i poměrně výkonného počítače.
Existuje metoda, která nabízí TEXovat zvlášť obrázky a zvlášť vlastní text dokumentu. Jedná se o program dvipaste Michaela Spivaka z balíku LAMSTEXu.
Program umožní zařadit obrázky z jednoho dvi souboru do jiného dvi souboru,
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kde jsou pro ně vynechaná volná místa. To uspoří čas při opakovaném formátování
textu dokumentu (formátujeme bez obrázků). Může to také uspořit trochu paměti
TEXu.
Kromě makra \bezier najdeme v TEXovských archivech další rozsáhlý balík
maker, založený na stejné myšlence. Jedná se o balík PicTEX. Makra z tohoto
balíku umožňují kresbu elips, různě velkých kroužků, úseček v libovolném sklonu
atd.
Jak jsme si už řekli, tyto obrázky jsou bez problémů přenositelné, ale za přenositelnost se platí. V tomto případě se platí hlavně velkými nároky na paměť počítače.
Čáry se budou skládat z malých černých obdélníčků bez závislosti na tom, v jakém
rozlišení plánujeme ﬁnální výstup. Není tedy principiálně možné využít všechny
vlastnosti ﬁnálního výstupního zařízení. Tento druh obrázků je proto vhodný (pro
svou přenositelnost) do odborných publikací, obsahujících ilustrace grafů. Je naprosto nepoužitelný pro zařazování obrázků do knih, kde chceme plně využít graﬁcké možnosti ﬁnálního výstupního zařízení a mít tedy svůj (typo)graﬁcký výtvor
pokud možno zcela perfektní.

10.4. Makro emlines.sty a graﬁka s emTEXovskými ovladači
V následujícím textu se budeme zabývat dalšími metodami, které upouštějí od
bezproblémové přenositelnosti obrázků v TEXu. Problém přenositelnosti se pokusíme vždy podrobně ilustrovat.
Častým obohacením LATEXovských prostředí picture je použití stylu emlines.sty, který zavádí nové makro \emline. Toto makro (na rozdíl od standardního LATEXovského makra \line) umožní kreslit úsečku libovolného sklonu, protože
se neopírá o LATEXovský font line10. Makro ani nevytváří sadu malých černých
obdélníčků, ale opírá se o vlastnosti konkrétních ovladačů dvi souborů. Makro
emlines.sty je možné použít jenom při zpracování dokumentu pomocí instalace
TEXu od Eberharda Mattese, která se jmenuje emTEX. Jak jsme si už dříve uvedli,
jedná se o nejrozšířenější volně šířenou instalaci TEXu na počítačích typu PC.
Makro \emline převádí požadavek na kresbu čáry do dvi souboru prostřednictvím primitivního příkazu \special. Například \special{em:point 1} uloží do
dvi souboru instrukci tvaru em:point 1. Pokud použijeme emTEXovské ovladače
dvi souboru, pak tyto ovladače zaregistrují na vstupu speciální instrukci začínající textem em: a tuto instrukci vyplní. Například instrukce em:line 1 2 způsobí
vykreslení úsečky z bodu 1 do bodu 2 (polohy bodů jsou předem deﬁnované pomocí instrukce em:point). Při vykreslení úsečky vychází ovladač z možností daného
výstupního zařízení. Na zařízeních s lepším rozlišením budeme mít lepší výsledek.
Pokud použijeme na zpracování dvi souboru ovladač, který nepochází z dílny
Eberharda Mattese, pak tento ovladač nemusí umět zpracovat instrukci typu em:
v dvi souboru a instrukci ignoruje. Na výstupu pak žádnou čáru nemáme.
Samozřejmě, že toto „obohaceníÿ při tvorbě obrázků není příliš velkou výhrou.
Existují však další možnosti, jak pomocí speciálních instrukcí v dvi souboru, určených pro ovladače z emTEXu, zařadit do dokumentu bitovou graﬁku ve formátu
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třeba PCX. Jedná se o instrukci em:graph. Uvedeme si příklad. V nějakém graﬁckém programu vytvoříme obrázek, jehož výstupem je formát PCX. Soubor s obrázkem se bude jmenovat třeba obrazek.pcx. Pak do TEXovského souboru na
místo, kam chceme zařadit obrázek, napíšeme:
\vglue 5cm
\hskip 3cm\special{em:graph obrazek.pcx}\medskip

Je vidět, že jsme se v TEXu museli postarat o vynechání místa pro obrázek.
V naší ukázce jsme to udělali velice jednoduchými prostředky. Mohli bychom použít i nějaká chytřejší makra, která vytvoří iluzi obtékaného obrázku textem (viz
odst. 10.1). V každém případě ale potřebujeme v TEXu vědět, jak bude obrázek
veliký, abychom vynechali odpovídající místo.
Po zpracování TEXem existuje v dvi souboru speciální instrukce em:graph obrazek.pcx. Ovladač z emTEXu interpretuje tuto instrukci tak, že načte soubor
obrazek.pcx a vloží rastr obrázku do rastru výstupního zařízení v místě, kde na
instrukci em:graph narazil. Jiný ovladač, který není emTEXovský, obvykle neudělá
nic.1 )
Tato metoda nám sice umožní zařadit do textu libovolný rastrový obrázek, ale
výsledek je závislý nejen na tom, zda se použije emTEXovský ovladač, či nikoli,
ale též na rozlišení výstupního zařízení. Zpracujeme-li stejný TEXovský dokument
s takto zařazenými obrázky například jednou pro jehličkovou tiskárnu 180dpi a
jednou pro laserovou tiskárnu 300dpi, dospějeme k různým výsledkům. Obrázky
na jehličkové tiskárně výjdou zhruba dvakrát tak velké, než na laserové! Navíc
TEX v obou případech vynechal stejné místo pro obrázek, takže výsledek bude
vypadat aspoň v jednom případě komicky. Buď bude obrázek příliš malý, nebo
bude překrývat text. Problém je v tom, že při tomto způsobu zařazování obrázků
se předpokládá, že rastr obrázku bude shodný s výstupním rastrem, tj. jeden pixel ve
vstupním souboru obrazek.pcx bude vždy odpovídat jednomu pixelu na tiskárně.
Uvedený problém se dá řešit jedině tím způsobem, že rastry pro obrázky připravíme v rozlišení plánovaného cílového výstupu a pro prohlížení textu s obrázky na
obrazovce konﬁgurujeme Mattesův prohlížeč do stejného rozlišení, jako je rozlišení
cílového výstupu. Když to neuděláme, dočkáme se nepříjemných překvapení.
Vidíme, že tato metoda nám umožňuje vytvářet dokumenty, které jsou zcela
nepřenositelné. Textová část těchto dokumentů dopadne shodně i při zpracování
v jiných instalacích, ale graﬁka bude vypadat pokaždé jinak. Budeme se proto dále
zabývat metodami, které umožňují lepší přenositelnost dokumentů. Metody jsou
v zásadě dvojí. První se opírá o mechanismus manipulace s „obrázkovýmiÿ fonty,
tj. s fonty, jejichž znaky představují rastry celých obrázků nebo jejich částí. Druhá
metoda vede k PostScriptu – standardu pro graﬁcký popis strany.

10.5. Obrázky vytvořené METAFONTem
V kapitole osmé v odstavci 8.9 jsme si ukázali možnosti programu METAFONT
v souvislosti s vytvářením obrázků. Tímto programem můžeme vytvářet obrázky
1

) Existují výjimky, např. dvips rozumí některým emTEXovským instrukcím \special.
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hlavně geometrického typu, tj. grafy funkcí, geometrické obrazce, náčrtky, schémata
apod. Takovým obrázkům říkáme pérovky.
V ACSII editoru si napíšeme METAFONTový program, který pomocí příkazů a
maker METAFONTu popisuje obrázek. Program METAFONT tento obrázek digitalizuje do bitmapové podoby fontu a TEX s obrázkem pracuje, jako by se jednalo
o jeden znak ve fontu. Podrobnosti nebudeme znova rozepisovat, ale odkážeme čtenáře na odstavec 8.9.
Pomocí METAFONTu je též možné tvořit obrázky, aniž bychom museli pracovat se zdrojovým souborem METAFONTu. K tomu slouží třeba balík maker mfpic.
Podobně jako LATEXovské prostředí picture nabízí toto makro uživateli sadu příkazů na sestavení obrázku. Na rozdíl od prostředí picture není uživatel omezen
např. konečným počtem sklonů úseček a má daleko více možností. Zpracujeme-li
dokument, který obsahuje příkazy z balíku mfpic, vytvoří se automaticky soubor
s příponou mf, kde je METAFONTový popis obrázku. O vytvoření tohoto souboru
se postarala TEXovská makra balíku mfpic a uživatel se tím nezatěžuje. I v tom je
vidět, jak silný je makrojazyk TEXu.
Pokud uživatel zpracoval TEXem dokument opírající se o makro mfpic poprvé,
TEX ho na konci svého běhu upozorní, že nyní má spustit METAFONT. Po spuštění METAFONTu se obrázek vygeneruje. Opakovaným spuštěním TEXu se obrázek
zařadí do dokumentu tam, kam uživatel potřebuje.
Existují také programy, které podobně jako TEXcad pro LATEXovské prostředí
vytvářejí vstupní soubor pro METAFONT automaticky. Například program gnuplot
vykresluje trojrozměrné obrázky funkcí daných tabulkou nebo vzorcem. Výsledek
pak může být uložen v různých graﬁckých formátech a mezi nimi je i formát mf
k digitalizaci METAFONTem.
Pokud společně se souborem tex zasíláme ke zpracování i soubor mf, obsahující
popisy obrázků, pak je taková implementace obrázků nezávislá na dalším zpracování. Program METAFONT je totiž stejně stabilní jako TEX a je součástí každé
instalace TEXu. Můžeme jím tedy kdykoli digitalizovat obrázky do takového rozlišení, jaké zrovna potřebujeme.
Může se ale stát, že narazíme na kapacitní možnosti dvi ovladačů nebo dokonce
překročíme kapacitu METAFONTu samotného. Problém je totiž v tom, že METAFONT byl původně určen k vytváření písmen a nikoli k tvorbě obrázků. Obrázky
totiž bývají plošně podstatně větší, než jedno písmeno. Například METAFONT má
omezení počtu pixelů pro jeden znak 4 096 pixelů na každou stranu od počátku, tj.
8 192 × 8 192 pixelů. To je při rozlišení 1 270 dpi plocha o velikosti pouze 16 × 16
centimetrů. Při velkých náčrtcích přes celou stránku narážíme tedy už při rozlišení
běžných osvitových jednotek na kapacitní meze METAFONTu.
Podstatně dříve ale narazíme na problémy mnohých dvi ovladačů, které nesnesou, aby jeden znak ve fontu obsahoval více pixelů, než se „vejdeÿ do 64 kB datových
informací. To odpovídá velikosti 715 × 715 pixelů, což i při nízkém rozlišení 300dpi
dává plošku o velikosti 5 × 5 centimetru. Je pravda, že takových dvi ovladačů ve
světě TEXu není mnoho, ale ve světě počítačů typu PC jich je dost, protože to souvisí se způsobem adresace paměti těchto strojků, pokud v nich běží nejrozšířenější,
ale nejnemožnější operační systém – DOS. Proto existují snahy rozdělit obrázek do
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více znaků a TEXem sestavit obrázek dohromady. Pro tyto účely je možné použít
třeba METAFONTontové makro, jehož autorem je Karel Horák [56].
Poznamenejme ještě, že se zařazováním obrázků geometrického typu do textu
úzce souvisí problém tzv. značkování, tj. vpisování krátkých textů TEXem do obrázku. Jedná se například o popisování os a dalších objektů v obrázku. Ačkoli
můžeme TEXem umístit libovolné písmeno na libovolné místo na stránce, vyměřování místa pro popisy dá trochu práce. Tato věc se dá různým způsobem mechanizovat. Například METAFONT s TEXem si prostřednictvím jistých parametrů
vyměňují informace o přesné poloze místa, kam se má zařadit popisek. Zajímavé je
v tomto směru například makro incpic od O. Ulrycha. Makro je popsáno v článcích [126]. Pro účely značkování se dá též použít balík labtex, obsahující jistá
METAFONTontová a TEXovská makra. Základní myšlenka obou balíků maker je podobná, technická realizace se poněkud liší. V obou případech se v METAFONTovém
popisu obrázku speciﬁkuje, u kterých bodů chceme mít popisek. METAFONT po
zpracování tohoto souboru vytvoří informaci pro TEX, kde jsou polohy těchto bodů.
Tato informace je uložena do souboru tfm v registrech zvaných \fontdimen a v tabulce kerningových párů. Makra TEXu pak tyto informace načtou a vědí, kam mají
popisek umístit. Uživatel už jen napíše, jak má popisek vypadat, a vyměřováním
jeho umístění v obrázku se nezdržuje.

10.6. Program bm2font
Na myšlence manipulovat v TEXu s obrázky jako se znaky nějakého fontu je postaven též program bm2font. METAFONT neumí na svém vstupu pracovat s bitmapovou reprezentací obrázku, kterou jsme si například pořídili při práci s nějakým
scannerem. My bychom přesto chtěli takovou datovou reprezentaci obrázku zpracovat do fontu (formát pk).
Friedhelm Sowa pro tyto účely vytvořil program bm2font. Program je šířen
zdarma podobně jako velké množství dalšího TEXovského software. Vstupem tohoto
programu je obrázek v některém z rastrových formátů (PCX, GIF, TIFF, BMP
apod.) a dále údaj, do jakého rozlišení se má rastr obrázku přepočítat. Výstupem
je font pk v zadaném rozlišení a několik maker ve formátu tex. Zavedeme-li tato
makra do našeho dokumentu, naučíme tím TEX pracovat s vytvořeným obrázkem
ve tvaru pk. Máme k dispozici jednoduchý TEXovský příkaz, který zařadí obrázek
do dokumentu včetně vynechaného místa podle velikosti obrázku. S obrázkem totiž
TEX pracuje jako s boxem takové velikosti, jaká je skutečná velikost obrázku.
Podívejme se, co program bm2font dělá, trochu podrobněji. Jeho činnost je
možné rozdělit do těchto oblastí.
• Načítá obrázek v daném vstupním rastrovém formátu.
• Pokud není rozlišení vstupního rastru stejné jako výstupní nebo obrázek není
pouze čenobílý, program přepočítává vstupní rastr na rastr výstupního rozlišení. Je zřejmé, že u tohoto přepočítávání dochází ke zkreslení informace.
Program pracuje podobně jako PostScriptový RIP, tzv. „halftoningÿ.
• Rozdělí výstupní rastr na kousky (jakési obdélníčky) o velikosti 1 × 1 palce
nebo 1/2 × 1/2 palce a po těchto kouscích uloží výstup do jednotlivých
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„znakůÿ výstupního pk fontu. Každý jednotlivý znak výstupního fontu pak
obsahuje jen určitou část obrázku. Tím je zaručeno, že jeden znak výstupního
fontu nepřekročí velikost 64 kB datových informací.
• Sestaví samozřejmě tfm soubor, obsahující velikosti jednotlivých obdélníčků,
tj. údaje potřebné pro program TEX.
• Vytvoří TEXovské makro, podle kterého se TEX naučí poskládat jednotlivé
znaky výsledného fontu znovu do celistvého obrázku.
Rozdělení obrázku do více „znakůÿ výstupního fontu je velmi sympatická věc.
Nejsou potom problémy při manipulaci s takovým obrázkem v žádném dvi ovladači.
Další výhodou je, že obrázek můžeme digitalizovat do různých rozlišení a tisknout jej po opětovném přeformátování TEXem na různá zařízení s různým výstupním rozlišením a se skoro shodným výsledkem. Rozdíly budou jen v kvalitě výstupu.
Bohužel dvi soubory jsou závislé na použitém rozlišení, protože tfm údaje obrázkového fontu se pro různá rozlišení výstupu liší.
Takový dvi soubor je zpracovatelný jakýmkoli ovladačem, takže nejsme omezeni jen na ovladače emTEXu. Je tedy možné tisknout prostřednictvím TEXu velké
množství různých rastrových formátů obrázků na jakémkoli výstupním zařízení.
Množství vstupních graﬁckých formátů, které program umí zpracovat, postupně
s přibývajícím číslem verze programu roste. V poslední verzi programu je možné
realizovat i barevné separace.
Nevýhodou použití programu bm2font je skutečnost, že algoritmus, který
v rámci programu bm2font přepočítává vstupní rastr na výstupní, nezná podrobnější parametry tiskárny, jako je např. faktor rozpíjení inkoustu, slévání sousedních
pixelů v diagonále, nepřesnosti tiskárny a jiné optické nežádoucí efekty, které
jsou podmíněny konkrétní technologií tisku. Tyto efekty se obvykle korigují tzv.
korekcemi gamma implementovanými do PostScriptových RIPů. Program bm2font
není vázán na jeden typ tiskárny, a proto se zmíněnými korekcemi nepracuje.
Většinou pak po prvním pokusu rastrování stínovaného obrázku a jeho vytištění na
tiskárně nebudeme spokojeni. Můžeme pak experimentovat s rozsáhlým množstvím
vstupních parametrů programu bm2font, kterými nastavujeme kontrast obrázku,
gradaci apod. Asi nikdy nebudeme spokojeni, pokud se snažíme tisknout stínovaný
obrázek v rozlišení 300dpi a menším, protože to skutečně dopadá špatně. Program
bm2font za to nemůže. Může za to nízké rozlišení výstupního rastru.
Při použití programu bm2font je přeci jenom poněkud omezená přenositelnost
dokumentu (např. ve srovnání s metodami popsanými v odstavcích 10.2 a 10.3, případně při reprezentaci obrázku ve formátu METAFONT). Posílat dokument někomu
jinému můžeme pouze tehdy, pokud je splněna aspoň jedna podmínka:
• Víme, jaké výstupní rozlišení adresát používá. Pak mu zašleme se souborem
tex i soubor pk a samozřejmě tfm.
• Víme, že adresát má instalován program bm2font. Pak mu kromě souboru
tex pošleme i obrázky v příslušném graﬁckém formátu (například PCX) a
doplníme instrukce, s jakými parametry byl program volán.
Pokud plánujeme ﬁnální výstup do PostScriptu a používáme stínované obrázky,
pak se nedoporučuje používat program bm2font, protože rastrování do výstupního
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rozlišení provede PostScriptový RIP většinou lépe, protože zná parametry výstupního zařízení. Pokud navíc nevíme, jaké přesně bude použito rozlišení ve výstupním
PostScriptovém zařízení, je použití programu bm2font pro stínované obrázky hrubou chybou. Je to proto, že bm2font provede přepočet vstupního rastru obrázku
do nějakého rozlišení a PostScriptový RIP vezme tento výstup a bude jej znovu
přepočítávat do výstupního rastru skutečného zařízení. Ke zkreslení informace pak
dojde dvakrát za sebou. Navíc se mohou projevit nežádoucí interference, protože jak
program bm2font, tak PostScriptový RIP pracují s rozvržením výstupního rastru
na síť skupin pixelů, ale pravděpodobně se nebude jednat v obou případech o zcela
shodnou síť.

10.7. Encapsulated PostScript
V kapitole deváté jsme uvedli vlastnosti PostScriptu. Nebudeme zde proto vlastnosti PostScriptu podrobně opakovat. Jenom stručně. Jazyk PostScriptu byl navržen pro účely celkového popisu vzhledu strany pomocí graﬁckých elementů a umožňuje pracovat s graﬁkou. Pomocí tohoto jazyka lze využít vlastnosti výstupních
zařízení zcela „naplnoÿ, tj. rastruje se do nejvyššího rozlišení, provádějí se barevné
separace nebo se tiskne v barvě.

Jazyk PostScriptu deklaruje možnost zařazování PostScriptového kódu, popisujícího např. část strany, obrázek apod., do jakéhosi vnějšího prostředí, ve kterém se
vytváří celý dokument. Ve vnějším prostředí se přitom může požadovat dodatečná
úprava vzhledu vkládané graﬁky. Hlavně se jedná o dodatečnou lineární transformaci (zvětšení, rotace, posunutí).
Znamená to tedy, že vnější prostředí může např. vynechat prostor pro obrázek a
nastavit parametry deformace obrázku tak, aby se vkládaný obrázek transformoval
přesně do rozměrů vynechaného místa.
Aby byly takové věci možné, existuje norma povoleného formátu pro PostScriptové kódy, které budou začleněny do dokumentu jako vkládaný obrázek. Tyto
kódy například nesmí přímo manipulovat s parametry, které umožňují absolutní
změnu měřítka a tím změnu lineární transformace, protože tyto parametry stanoví
vnější prostředí a předpokládá se, že po dobu rastrování obrázku nebudou měněny.
Začleňovaný PostScriptový kód nemůže také obsahovat vícestránkový dokument.
Existuje tedy skupina PostScriptových příkazů a PostScriptových obratů, které
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nejsou v začleňovaných kódech povoleny. Navíc se žádá, aby začleňovaný PostScriptový kód předal o sobě jakési informace, užitečné pro různé sázecí systémy.
Například vnější prostředí potřebuje znát přirozený rozměr popisovaného obrázku,
tj. rozměr obrázku bez použití dodatečné transformace. Tyto informace mají být
v začleňovaném PostScriptovém kódu umístěny v přesně stanovených komentářových řádcích. Norma je popsána v [2]. Pokud ji PostScriptový kód splňuje, nazývá
se takový soubor „Encapsulated PostScriptÿ a má příponu eps.
Programy pro tvorbu graﬁky na počítači většinou mají možnost výstupu do
formátu eps. Příkladem je „Corel Draw!ÿ, „Adobe Illustratorÿ nebo Wolframova
Mathematica. Tyto programy vytvářejí formát eps, který popisuje obrázek „vektorovými prostředky PostScriptuÿ, tj. obrázek
je popsán graﬁckými instrukcemi podobně
jako v METAFONTu. Rastrování obrázku
probíhá až v PostScriptovém RIPu, tj.
rastrování se nejlépe přizpůsobí vlastnostem výstupního zařízení. Příklad takového
obrázku vytvořeného programem Mathematica je zde prezentován grafem funkce
sin x cos y. Obrázek tygra na straně 164 a
obrázek papouška v následujícím textu je
výstupem programu „Adobe Illustratorÿ.
Věnujme se nyní postupu při zařazení takových obrázků do TEXu. Přirozeně se
předpokládá, že bude použit ovladač dvi souboru s výstupem do PostScriptu, například dvips (viz odst. 9.2). Většinou je výhodné použít makro epsf.tex, které vytvořil autor programu dvips Tom Rokicki ve spolupráci s Donaldem Knuthem. Načteme tedy toto makro na začátku dokumentu např. příkazem \input epsf. Od této
chvíle máme k dispozici příkaz \epsfbox a parametry \epsfxsize a \epsfysize,
se kterými můžeme dále manipulovat. Napíšeme-li například
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vytvoří se box o výšce 5 cm. V tomto boxu bude obrázek umístěn a zvětšen nebo
zmenšen tak, aby jeho výška byla skutečně 5cm. Šířka boxu se dopočítá tak, aby
obrázek nepodléhal šířkovým deformacím. Pokud bychom chtěli speciﬁkovat šířku
obrázku a ponechat na dopočítání jeho výšku, použijeme parametr \epsfxsize.
Uvedeme-li výšku i šířku současně, dojde k příslušné deformaci obrázku.
Podívejme se, jak to pracuje. TEX si otevře soubor obraz.eps a podívá se tam na
hodnoty uvozené komentářovým řádkem BoudingBox. Tyto hodnoty podle normy
formátu eps musí informovat sázecí systém o přirozených rozměrech obrázku. Žádnou jinou informaci TEX v souboru obraz.eps nepotřebuje. Dále TEX porovná
uživatelem požadovanou velikost obrázku s přirozenou velikostí a vypočítá konverzní koeﬁcient. Pak vytvoří box příslušných rozměrů. Uvnitř tohoto boxu vloží do
dvi souboru prostřednictvím příkazu \special tyto údaje:
• pokyn pro ovladač dvips, aby v daném místě vložil PostScriptový kód, který
určuje správnou deformaci obrázku podle přání uživatele,
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• pokyn pro ovladač dvips, aby načetl soubor obraz.eps.

Ovladač dvips pak v místě dvi souboru, kde jsou vzkazy TEXu týkající se
obrázku, provede tyto operace:
• vloží PostScriptový kód pro deformaci obrázku do výstupu,
• vloží do výstupu obsah celého souboru obraz.eps bez dalších změn,
• uvede parametry deformací do původního stavu a pokračuje v tranformaci
dalších údajů z dvi souboru do PostScriptu.
PostScriptový RIP pak interpretuje kód pro deformaci obrázku tak, že si změní
příslušné pracovní souřadnice a dále vykresluje a rastruje obrázek v rozlišení výstupního zařízení a v té velikosti, jaká je požadována.
Popsaným postupem je možné zařazovat do textu i barevné obrázky a přenechat
na RIPu, co učiní s PostScriptovými instrukcemi, které speciﬁkují různé barevné
odstíny. RIP je může převést do odstínů šedi, může je tisknout barevně (jedná-li
se o barevnou tiskárnu) nebo může provést barevné separace. Zde záleží na dalším
způsobu zpracování sazby a nikterak to nesouvisí s operacemi, které provádíme
s obrázky při jejich zařazování do TEXovského dokumentu. Kdyby byla tato kniha
zpracována včetně barvy, byly by mnohé ukázky zařazených obrázků barevné. Není
tomu tak, protože výstupní zařízení nebylo zapnuto do „barevnéhoÿ režimu.
V další ukázce vidíme papoušky. Ve skutečnosti existuje jediný PostScriptový
soubor parrot.eps, který je použit třikát. Poprvé je nastaven parametr \epsfysize na hodnotu 8 cm, podruhé na 5 cm a potřetí na 3 cm. TEX vytvoří tři boxy
příslušných rozměrů a požádá program dvips, aby
načetl soubor parrot.eps postupně třikrát za sebou. Na výstupu pak máme tři papoušky různě
velké na sebe koukající.

PostScript dokáže též zpracovávat bitové mapy obrázků, které jsou pořízeny
například scannováním fotograﬁí. Jedná se o PostScriptový příkaz image nebo
colorimage. Parametrem takového příkazu je většinou rozsáhlý balík dat, který reprezentuje bitovou strukturu obrázku (pro příkaz colorimage včetně barev). PostScriptový RIP načte za příkazem typu image bitovou strukturu obrázku a provede
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přepočítání vstupního rastru na výstupní rastr s ohledem na výstupní rozlišení a lineární deformace. Při tomto přepočítávání provádí RIP tzv. „halftoningÿ. Rozvrhne
si výstupní rastr na jistou síť a stupeň šedi případně barvu realizuje komplikovanými tranformacemi do výstupního rastru. Tyto transformace jsou nastaveny tak,
aby to pro technické vlastnosti konkrétního výstupního zařízení bylo optimální.
Není technicky velký problém převést obrázek reprezentovaný bitovou mapou
do formátu eps. Soubor eps bude (zjednodušeně řečeno) obsahovat příkaz image
nebo colorimage a za ním bude bitová struktura obrázku
převedena do tvaru, který umí číst PostScriptový RIP.
Konvertorů ze všech možných i nemožných bitových reprezentací obrázků2 ) do eps je jistě mnoho. Uveďme jako
příklad program Gimp. Je to opravdu mocný nástroj na
manipulaci a opracování bitmapových obrázků a navíc je
k dispozici zdarma.
Obrázek lva, který vidíme po pravé straně, je ukázkou
ilustrace ke knize The TEXbook od Duanne Bibbyho. Obrázek byl z TEXbooku scannován v rozlišení 400 dpi a formát pcx byl konvertován do eps. Pak byl obrázek zařazen
do sazby pomocí makra epsf, jak je uvedeno výše. PostScriptový RIP tedy přepočítal vstupní rozlišení 400 dpi
na výstupní rozlišení ještě s ohledem k tomu, že v této
knížce chceme mít obrázek vysoký 10 cm, zatímco v originále má výšku 14 cm.
Pohled na monitor počítače v okamžiku, kdy v něm
pracuje program T602 (viz začátek tohoto odstavce,
str. 173), byl vytvořen pomocí rezidentního programu,
který dokáže na pokyn přečíst obsah obrazovky a uložit
jej do bitového formátu jako obrázek. Tento formát byl
konvertován do eps a dále zařazen do sazby pomocí
makra epsf. Obrázek medvídků (také str. 173) je převzat z již vytvořených obrázků ve formátu gif, které
jsou k dispozici na Internetu. Obrázek byl zřejmě pořízen
scannerem z fotograﬁe. Z formátu gif byl konvertován
do formátu eps a dále byl postup zařazení do dokumentu
stejný jako v předchozích případech.
Jedinou nevýhodou při zařazování obrázků formátu eps je skutečnost, že se předpokládá výstup pouze na PostScriptovém zařízení. Například v prohlížeči, který
neumí interpretovat PostScript, uvidíme místo obrázků prázdná místa. Tuto nevýhodu lze však eliminovat použitím Ghostscriptu nebo jiného programu, který
umí interpretovat PostScriptový kód s výstupem na obrazovku nebo tiskárnu bez
PostScriptu. Například prohlížeč pro X Window System xdvi umí komunikovat
s Ghostscriptem. Pokud prohlížeč v dvi souboru narazí na PostScriptový \special,
požádá o jeho vyhodnocení program Ghostscript, takže i v prohlížeči xdvi vidíme
PostScriptové obrázky.
2

) PCX, TIFF, GIF, BMP, TGA, XBM, DXF, PCL, PICT,

...
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Formát eps může mít v komentářových řádcích jakousi hrubou informaci
o vzhledu obrázku v bitové podobě. Některé sázecí systémy čtou tuto informaci a
podle ní kreslí na obrazovku přibližný vzhled obrázku. Tuto informaci potřebují
systémy, které si o sobě říkají WYSIWYG. Sazeč pak může s hrubým náčrtem
obrázku na pracovní ploše manipulovat interaktivně. Stávají se případy, kdy
v eps formátu tyto přibližné údaje nejsou uvedeny. Sazeč pracující s WYSIWYG
systémem pak není schopen obrázek zařadit. V TEXu žádné přibližné údaje o obrázku nepotřebujeme. Pokud si chceme zkontrolovat polohu obrázku na obrazovce,
použijeme většinou Ghostscript, který interpretuje skutečný PostScriptový kód
obrázku.

10.8. Shrnutí k obrázkům
Pokud chceme vytvářet odborné články ilustrované nějakými jednoduchými
grafy nebo diagramy a chceme, aby tyto články byly přenositelné na úrovni
TEXovského standardu, pak zřejmě použijeme metody, ukázané v odstavcích 10.2,
10.3 a případně 10.5. Pokud si zpracováváme TEXem svou vlastní publikaci,
kterou plánujeme deﬁnitivně vytisknout na příruční tiskárně, může nám posloužit
zařazování graﬁky emTEXovskými ovladači, jak bylo ukázáno v odstavci 10.4.
Jinak budeme postupovat, když připravujeme sazbu knihy v nějakém nakladatelství. Pak je nejvýhodnější montáž obrázku např. na úrovni ﬁlmu z osvitové
jednotky. Obrázek je třeba dostat na ﬁlm včetně barevných separací takovými prostředky, které jsou pro způsob tisku nejpřijatelnější. Cesta od výtvarné předlohy
k vlastmímu obrázku v knížce musí být co nejpřímější. Proto je vhodné přinést
do nakladatelství originální předlohy a domluvit se na tom, že budou zpracovány
zvlášť a montovány se sazbou dodatečně. Úzká spolupráce s tiskárnou při projektu
s barevnými obrázky je nezbytná.
Jakákoli zbrklá snaha obrázek nejprve digitalizovat mu většinou uškodí. Obrázek
pořízený rukou malíře či objektivem fotografa má do digitální podoby totiž hodně
daleko. Nakladatelství a tiskárny by měly umět takové věci zpracovávat samostatně.
Je třeba rozhodnout o kvalitě papíru, způsobu provedení barevných separací, způsobu tisku apod. Není dobré nutit sazeče, aby znehodnocoval obrázky převáděním
do digitálního formátu ve svém DTP prostředku, který nemá přímou návaznost
na vlastní tisk. Ačkoli se použije jakkoli jemné rozlišení a zaplní se desítky megabytů disků, přesto citlivé oko čtenáře může pozorovat, že záměr malíře byl nejprve
znehodnocen nějakým počítačem a pak se obrázek teprve dostal na papír do jeho
knížky.
Může se stát, že už máme obrázek digitalizovaný, nebo, bohužel, jsme donuceni
jej digitalizovat. Před zařazením obrázku do sazby většinou použijeme specializovaný software na graﬁcké zpracování obrázku (různá kouzla s barvami, nastavení
kontrastu apod.). Dále můžeme postupovat dvěma cestami. Máme-li nějaký odpor
k PostScriptu (takový odpor je ovšem neopodstatněný), pak použijeme metodu pomocí programu bm2font, jak je ukázáno v odst. 10.6. Dokonalejšího výsledku ovšem
dosáhneme použitím PostScriptu, který v sobě zahrnuje rastrovací algoritmy upravené pro vlastnosti jednotlivých osvitových jednotek s ohledem na další technologii
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zpracování v tiskárenském závodě včetně algoritmů pro barevné separace. V takovém případě nabízí metoda popsaná v odst. 10.7 elegantní řešení i na úrovni
zdrojového souboru tex. Dokumenty jsou snadno a bez problémů přenositelné pro
jakékoli PostScriptové zařízení.

Náměty k dalšímu čtení
O problematice obrázků a jejich začlenění do TEXu bylo napsáno mnoho.
Uveďme proto jen telegraﬁcky některé články ze Zpravodaje CSTUGu: Janka Chlebíková: Čo s matematickými diagrámami a grafmi? [57], Petr Vejda: O dvou dalších
možnostech začleňování obrázků do TEXu [127] a Petr Sojka: Graﬁka v TEXu [118].
Mezi články v TUGboatu rozhodně stojí za přečtení článek Malcolma Clarka
Portable graphics in TEX [29] nebo článek pana Gerharda Berendta On the implementation of graphics into TEX [16], Knuthův článek Font for digital halftones [71]
může v dnešním PostScriptovém světě už jen vyvolat úsměv na líci, ale přesto je
v něm plno zajímavých myšlenek, které jsou implementovány jistým způsobem do
každého PostScriptového interpretru.
V TUGboatu je plno článků, které „uvádějí do životaÿ nové programy a
makra pro manipulaci s graﬁkou. Uveďme například PiCTEX [133] nebo METAPLOT [134]. Mezi nejdůležitější články tohoto druhu lze zařadit dva články
Friedhelma Sowy Integration of graphics into TEX [121] a Bitmaps and Halftones
[120]. Články ilustrují jeho program bm2font.
Budeme-li se zabývat graﬁkou na počítači častěji, asi sáhneme po manuálech,
které popisují různé graﬁcké formáty. Mezi takové materiály patří třeba Graphics
File Formats [58] nebo technická zpráva Tag Image File Format [30]. Stručně
uveďme ještě dvě další knihy o graﬁce: Real World Scanning and Halftones [18]
a Practical Introduction to Computer Graphics [7].
Technická zpráva, která deﬁnuje konvence PostScriptového formátu eps se jmenuje Encapsulated PostScript Files speciﬁcation version 2.0 [2].
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Once you start using BibTEX, you will soon compile a bibliographic
database that eliminates almost all the work of making a bibliography.
Leslie Lamport: A Document Preparation System.

11

Sestavování rejstříků a citací
V této kapitole rozebereme způsob komunikace programů BibTEX a MakeIndex
s formátovacím programem TEX. MakeIndex se používá při sestavování rejstříků a
BibTEX slouží pro automatické začleňování citací literatury z databáze publikací
do dokumentu. Použití těchto programů je v systémech TEXu standardizováno.
Většinou je potřeba provést opakované formátování dokumentu TEXem a uvědomit
si, jaké vznikají pracovní soubory a jak ovlivňují další činnost.
Způsob práce s těmito programy popíšeme poněkud podrobněji než jen na uživatelské úrovni. Budeme se dívat i do obsahu pracovních souborů (aux apod.) a
vysvětlíme si význam nejdůležitějších sekvencí v těchto souborech.
Kromě programů na sestavování rejstříků a seznamu literatury se při přípravě
dokumentu obvykle pracuje ještě s dalšími programy. Jde například o jazykové korektory a různé konverzní rutiny vstupních textů, nebo o programy, které manipulují
s graﬁckými formáty obrázků. O většině programů tohoto typu se zde nebudeme
rozepisovat, protože to jsou programy závislé na systému a jejich způsob použití
není standardizován. Navíc jejich použití je většinou snadné a nepotřebuje zbytečných komentářů. O velkém množství volně dostupných programů pro nejrůznější
účely je možné získat představu z dodatku C (TEXovský archív).

11.1. MakeIndex
Ačkoli je možné pomocí makrojazyka TEXu vytvořit mechanismus, který třídí
znakové řetězce podle abecedy, většinou se tato vlastnost při sestavování rejstříků
v dokumentech nepoužívá. Je pro to několik důvodů. Algoritmus by byl velmi těžkopádný, zatěžoval by paměť TEXu, zdržoval by formátování a v neposlední řadě
úpravy algoritmu pro třídění podle národních abeced by byly velmi obtížné. Je
proto vhodné použít pro seřazení slov podle abecedy externí program. Tímto programem obvykle bývá v souvislosti se sestavováním rejstříků program MakeIndex
(pro řazení podle české a slovenské normy ČSN 01 0181 se používá modiﬁkace tohoto
programu s názvem CS Index). Autor originální verze programu je Pehong Chen a
autor českých a slovenských modiﬁkací je Zdeněk Wagner. Obě varianty programu
jsou volně dostupné na síti včetně zdrojových textů. Varianta CS Index je shodná
s originálním MakeIndexem, pouze při použití parametru -z se navíc interpretují
další akcentované znaky jako písmena a řadí se podle naší normy.
/VSQÞ QEOIMRHI\Y WI TVS EFIGIHR° E^IR° VINWX °O3 YB°Z¤ TVSKVEQ \MRH]
EHMX P^I M WEQSXRÀQ 8I<IQ GSB REF°^° RET QEOVS 34QEG ^ GWTPEMRY
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Podívejme se nyní, jak program pracuje. Autor dokumentu napíše u každého
výskytu slova, které chce zařadit do rejstříku, nějakou smluvenou značku, třeba
pro slovo „ekologieÿ použije značku \index{ekologie}. V TEXovských makrech
se zařídí, aby výskyt této sekvence způsobil uložení textu „ekologieÿ společně
s číslem strany, na které se text nalézá, do pracovního souboru. Tento soubor mívá
obvykle příponu idx. Část takového souboru může vypadat třeba takto:
\indexentry{ekonomika}{13}
\indexentry{ekologie}{25}
\indexentry{industrializace}{26}
\indexentry{ekonomika}{28}

Tím je řečeno, že v textu bylo použito slovo ekonomika na straně 13, ekologie na straně 25 atd. Nechť se tento pracovní soubor jmenuje třeba test.idx.
Vyvoláním programu MakeIndex příkazem
makeindex test
se ze vstupního souboru test.idx vytvoří výstupní soubor test.ind. Dále se vytvoří soubor zpráv zpracování test.ilg (obdoba TEXovského log souboru). Výstupní soubor ind bude obsahovat slova v rejstříku seřazená podle abecedy a navíc doplněná řídicími příkazy na dodatečné formátování rejstříku. Vzhled tohoto
souboru je ovlivněn případným stylovým souborem, jehož jméno lze uvést na příkazovém řádku volání programu pomocí přepínače -s. Protože jsme žádný stylový
soubor nespeciﬁkovali, použije se vestavěný styl, který je vhodný pro zpracování
LATEXem. Dopadne to takto:
\begin{theindex}
\item ekologie, 25
\item ekonomika, 13, 28
\indexspace
\item industrializace, 26
\end{theindex}

Vidíme, že se program MakeIndex postaral o to, aby slovo „ekonomikaÿ už nebylo fyzicky napsáno dvakrát. Také vkládá mezi každé nové písmeno abecedy příkaz \indexspace, abychom při formátování mohli oddělit od sebe skupiny slov se
společným počátečním písmenem. Příkazy \begin{theindex} a \end{theindex}
nám silně připomínají LATEX. Skutečně, když nyní použijeme v LATEXu \input
test.ind, dostaneme do dokumentu kýžený rejstřík. Používáme-li jiný formát, musíme nejprve udělat kus práce v oblasti programování maker v TEXu. Pravděpodobně užijeme speciální stylový soubor pro program MakeIndex, který způsobí, že
výstup nebude zatížen takovými „okrasamiÿ, jako jsou příkazy \begin{theindex}
a \end{theindex}. Příklad na to je uveden později.
Shrňme si, co už o sestavování rejstříku víme. Pokud jsou v textu zaneseny
příkazy \index a v místě, kde má být rejstřík v dokumentu, je napsáno např.
\printindex, pak celý formátovací postup sestává ze tří kroků:
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1. Nejprve TEXem formátujeme dokument. Výskyt příkazů \index způsobí,
že TEX vytvoří soubor s příponou idx s nesetříděným rejstříkem. Příkaz
\printindex nenajde soubor s příponou ind a proto napíše varování do
souboru log.
2. Programem MakeIndex vytvoříme z nesetříděného rejstříku v souboru s příponou idx rejstřík setříděný. Ten bývá v souborech s příponou ind.
3. Podruhé formátujeme dokument TEXem. Skutečnost, že se znovu vytváří
soubor idx nám nevadí. Příkaz \printindex ovšem najde soubor s příponou
ind a načte jej. Tím se v požadovaném místě vytvoří rejstřík.
Jak vytvoříme rejstřík v už hotovém dokumentu? Autor dokumentu přece nebude při psaní textu každou chvíli zvažovat, zda dané slovo zařadí do rejstříku
či nikoli. Použijeme proto nějaký program, který nám vypíše všechna slova, která
jsou v textu použita. Z tohoto seznamu vybereme ta slova, která chceme zařadit
do rejstříku a pak ke každému z takových slov metodou „najdi a nahraď ÿ v editoru přidáme řídicí slovo \index. I tento proces se dá „mechanizovatÿ vhodným
programem.
Poznamenejme ještě, že program MakeIndex má plno užitečných vlastností,
které lze při sestavování rejstříků použít. V předchozím příkladu jsme si ukázali, že
program neopakuje stejná slova, ale píše vedle každého slova seznam všech stránek,
na nichž bylo slovo použito. Pokud se slovo vyskytuje na stranách 1, 2 a 3, program napíše 1–3 a nikoli hloupě 1, 2, 3. Dále je možné pracovat s víceúrovňovým
rejstříkem, používat různé „stínovéÿ efekty řazení, realizovat speciální požadavky
na formátování některých rejstříkových hesel apod. Podrobněji je o možnostech
programu v tomto směru napsáno v Lamportově dokumentaci [81].
Pokud pracujeme s LATEXem, máme makra pro sestavování rejstříku už k dispozici. Jsou totiž součástí formátu. Při práci s tímto formátem se také většinou
používá standardní styl pro MakeIndex, tj. není potřeba vytvářet vlastní styly. Jinak to je v případě, že pracujeme v jiném formátu. Pro názornější ilustraci toho,
co se odehrává při formátování rejstříků, si ukážeme jednoduchý příklad.
Pro plainTEX napišme tento pokusný soubor s názvem třeba pokus.tex:
\newwrite\indexfile
\newread\testinput
\immediate\openout\indexfile=\jobname.idx
\def\index#1{\write\indexfile{\string\i{#1}{\the\pageno}}}
\def\printindex{\bigskip\noindent{\bf Rejstřík}\input\jobname.ind}
\def\item{\par\indent}
\def\newletter #1{\medskip\noindent{\bf #1:}\smallskip}
% Test, zda už existuje soubor \jobname.ind s připraveným rejstříkem.
% Pokud neexistuje, \prinindex neudělá nic.
\immediate\openin\testinput=\jobname.ind
\ifeof\testinput \let\printindex=\relax
\message{Rejstřík zatím není znám, spusťte csindex a pak znovu TeX!!}
\fi
\immediate\closein\testinput
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Text: První\index{první}, druhý\index{druhý}, třetí\index{třetí},
čtvrtý\index{čtvrtý}, další\index{další}.
\printindex
\end

Zde je po deklaraci souboru \indexfile a \testinput otevřen soubor s názvem
hlavního souboru (\jobname) a příponou idx k zápisu. V našem případě se tedy
jedná o soubor pokus.idx. Dále je deﬁnován příkaz \index, který provede zápis
potřebných údajů do tohoto souboru prostřednictvím \write.
Pak se deﬁnují příkazy \printindex, \item a \newletter, které deklarují výsledný vzhled rejstříku. V našem příkladě se nejedná o nic precizního, šlo tu hlavně
o co nejjednodušší makra. Další skupina příkazů otestuje přítomnost souboru pokus.ind. Pokud není přítomen, vypíše se varovná zpráva a předeﬁnuje se příkaz
\printindex na \relax, tj. nic se neprovede. Jinak příkaz \printindex načte
pomocí \input soubor pokus.ind. Dále je v ukázce pokusný text. Všimneme si,
že pokud chceme slovo „poslatÿ do rejstříku, píšeme je při použití těchto maker
dvakrát.
Po prvním zpracování plainTEXem dostaneme na obrazovce varovnou zprávu a
vytvoří se soubor pokus.idx, který obsahuje
\i{první}{1}
\i{druhý}{1}
\i{třetí}{1}
\i{čtvrtý}{1}
\i{další}{1}

Vidíme, že výskyt všech slov se odehrál na straně první. Nyní si editorem vytvoříme stylový soubor pro MakeIndex, který bude mít následující obsah.
preamble "% this is test.ind file\n"
postamble ""
keyword "\\i"
group_skip ""
headings_flag 1
heading_prefix "\n\\newletter "

Zde měníme tzv. „preambleÿ a „postambleÿ, tj. text na začátku a konci výstupního souboru. Pokud bychom tyto údaje nezměnili, dostali bychom implicitní
LATEXovské \begin{theindex} a \end{theindex}. Dále deklarujeme jiné klíčové
slovo na vstupu (\i místo implicitního \indexentry). Prázdné „group_skipÿ zaručí,
že se ve výstupu neobjeví mezi jednotlivými skupinami řídicí slova \indexspace a
poslední dva řádky říkají, že chceme před začátkem každého písmene napsat slovo
\newletter následované tímto písmenem. Formát stylových souborů pro MakeIndex je popsán v tzv. manuálové stránce k programu (standardní způsob dokumentování programů v UNIXu). V DOSu je tento text přibalen k programu většinou
v souboru s názvem manpages.dvi.
Nyní vyvoláme program MakeIndex v české variantě. Pracujeme totiž s českými
slovy v rejstříku. Příkazová řádka obsahuje jednak název stylového souboru (za
přepínačem -s) a jednak typ kódování češtiny (za přepínačem -z, zde kódování
podle Kamenických, tj. keybcs2).
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csindex pokus -s styl -z keybcs2
Víme už, že program načte soubor pokus.idx a vytvoří pokus.ind. Díky stylovému
souboru bude výstupní soubor vypadat takto:
% this is test.ind file
\newletter Č
\item čtvrtý, 1
\newletter D
\item další, 1
\item druhý, 1
\newletter P
\item první, 1
\newletter T
\item třetí, 1

Při druhém zpracování souboru pokus.tex plainTEXem už máme vytvořen pokusný rejstřík. Výsledek vypadá takto:
Text: První, druhý, třetí, čtvrtý, další.
Rejstřík
Č:
čtvrtý, 1
D:
další, 1
druhý, 1
P:
první, 1
T:
třetí, 1
Vidíme, že nám program MakeIndex umožnil do rejstříku dostat i záhlaví pro
každé nové písmeno. Formát samozřejmě není příliš pěkný, protože jsme použili
makra velmi jednoduchá. Rádi bychom třeba viděli rejstřík ve více sloupcích. Také
je rozumné nabídnout uživateli, aby například prostřednictvím přítomnosti příkazu
\makeindex sám nastavoval, zda se bude otvírat soubor ind k zápisu, či nikoli.
V druhém případě bude příkaz \index deﬁnován jako prázdný příkaz nebo způsobí vypsání hesla, které má být v rejstříku, na okraj stránky. Jde o to, že uživatel
většinou točí TEX mnohokrát dokola kvůli kontrolním tiskům a jen výjimečně to
dělá proto, že chce sestavit rejstřík. Zápis do souboru ind pak jen zdržuje formátování. Kdo se aspoň trochu vyzná v TEXovských makrech, pro toho už nebudou
další vylepšení v tomto směru problémem.
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11.2. BibTEX
BibTEX je program pro automatické vytváření seznamů citací. Nejčastěji se
používá ve spolupráci s jistými makry LATEXu. Pokud pracujeme s jiným formátem
a chceme použít BibTEX, pak musíme některé záležitosti z LATEXu udělat sami.
Autorem programu je Oren Patashnik a autor českých modiﬁkací je Petr Novotný.
Obě varianty jsou volně přístupné na síti.
Než se pustíme do rozboru činnosti BibTEXu, popíšeme způsob vytváření citací
v LATEXu bez použití BibTEXu. Aktivity LATEXu budeme pozorovat na testovacím
souboru s názvem test.tex, který může mít třeba tento obsah:
\documentstyle[czech]{article}
\begin{document}
Tady píšu text a odkazuji na \cite{pavel} a dále na \cite{karel} a třeba
znovu na \cite{pavel}.
\begin{thebibliography}{1}
\bibitem{karel} Karlova publikace.
\bibitem{pavel} Pavlova publikace.
\end{thebibliography}
\end{document}

Vidíme, že uživatel LATEXu vkládá v místech, kde cituje publikaci, své pracovní
značky, které nemají nic společného s číslem citace. Čísly citací se uživatel vůbec
nemusí zatěžovat, to obstarají makra LATEXu automaticky. V ukázce jsou použity
značky pavel a karel. Tyto značky se vyskytují samozřejmě i v seznamu literatury,
který se v LATEXu zapisuje do prostředí thebibliography. Jednotlivé publikace tam
jsou uvozeny sekvencí \bibitem.
Jakmile LATEX narazí na příkaz \begin{document}, pokusí se načíst soubor stejného jména, jako hlavní soubor zpracování, ale s příponou aux. Jedná se o pracovní
soubor LATEXu, ve kterém jsou uloženy podklady pro křížové reference a citace.
Tyto podklady tam byly zaneseny v předchozím běhu LATEXu.
V našem příkladě nebude ještě při prvním zpracování soubor test.aux existovat, a proto LATEX místo načtení tohoto souboru vypíše zprávu No file test.aux.
Pak napíše varování, že neví, jaké číslo má publikace pavel ani karel a do dokumentu napíše místo čísel otazníky. Pak zpracuje příkazy \bibitem, které nejen
vysázejí příslušné publikace v seznamu literatury, ale navíc zapíšou do souboru
test.aux vztah mezi číslem publikace (vyplývající z pořadí v seznamu literatury)
a pracovní značkou (pavel a karel). Po prvním zpracování máme tedy v dokumentu otazníky a v souboru aux máme tento text:
\relax
\citation{pavel}
\citation{karel}
\citation{pavel}
\bibcite{karel}{1}
\bibcite{pavel}{2}
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Sekvence \citation tam byly zapsány příkazem \cite a pokud nebudeme chtít
použít BibTEX, nebudou pro nás důležité. Slova \bibcite tam byla zanesena při
zpracování jednotlivých příkazů \bibitem. Ta jsou důležitá při druhém a případně
dalším spuštění LATEXu. Tehdy se totiž načte na začátku zpracování dokumentu
soubor aux. Příkazy \citation se ignorují a příkazy \bibcite „informujíÿ TEX
o skutečnosti, že karel je citace s číslem 1 a pavel má číslo 2. Proto příkazy \cite
použité v dokumentu už „vědíÿ, jaké číslo se má do místa citace vložit a nevypisují
žádné varovné zprávy, jako při prvním průchodu. Po druhém zpracování našeho
textu test.tex LATEXem tedy dostáváme očekávaný výsledek:
Tady píšu text a odkazuji na [2] a dále na [1] a třeba znovu na [2].
Literatura
[1] Karlova publikace.
[2] Pavlova publikace.
V dalším textu se budeme zabývat tím, jak lze zpracování citací literatury ještě
více automatizovat použitím programu BibTEX. Program na základě obsahu souboru aux vytváří automaticky z dané databáze publikací soubor, obsahující seznam literatury. V LATEXu jde tedy o prostředí thebibliography obsahující příkazy
\bibitem. Má-li uživatel databázi všech citací, které ve svých publikacích potřebuje, pak nemusí v každé své nové publikaci znovu manuálně psát obsah prostředí
thebibliography, ale může s výhodou použít BibTEX.
Formát vstupní databáze pro BibTEX (jde o textový soubor) a vzhled výstupního
souboru je určen tzv. stylovým souborem programu BibTEX. Dodávané stylové soubory spolupracují s makry LATEXu a jmenují se plain.bst, abbrv.bst, alpha.bst
a unsrt.bst. Všechny pracují se stejnou strukturou vstupních databází. Struktura obsahuje smluvené konvence pro vkládání informací o publikacích vhodných
pro citace. Jednotlivé styly se mírně odlišují ve formátu výstupního souboru, ale
většinou velmi nepatrně. Např. styl unsrt.bst způsobí, že výstup není uspořádán
podle abecedy, zatímco nejběžněji používaný styl plain.bst přikáže BibTEXu, aby
výstup uspořádal.
Dostačující informace pro použití BibTEXu na uživatelské úrovni jsou v základní
Lamportově knize k LATEXu [81] a v Patashnikově manuálu k BibTEXu [104]. Manuál sestává ze dvou částí. První je určena uživatelům BibTEXu a druhá programátorům stylů k BibTEXu (tj. souborů bst).
Činnost BibTEXu si ukážeme názorně na příkladě. Dejme tomu, že máme databázi publikací v souboru mycites.bib. Přípona bib je pro vstupní databáze
BibTEXu obvyklá. Například tam budeme mít mimo jiné uvedenu citaci jednoho
článku a jedné knihy:
@ARTICLE{pavel,
author = "Pavel Lesmaister",
title = "O vztahu mravenců k {O}ndřeji {S}ekorovi",
journal = "Naše příroda včera, dnes a zítra",
year = 1993,
volume = 31,
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number = 8,
pages = "7--15",
month = "červen",
comment = "toto je jen fiktivní publikace",
}
@BOOK{karel,
author = "Karel Broučínek",
title = "Ze života hmyzu",
series = "Odborná pojednání o fauně",
publisher = "Nakladatelství Alfa--Omega",
address = "Praha, Fiktivní 13",
note = "Druhé vydání",
year = "1991",
comment = "toto je také jen fiktivní publikace",
}

Vidíme, že článek (@ARTICLE) obsahuje předně pracovní značku, kterou budeme
používat v příkazech \cite (zde jde o slovo pavel) a má několik polí s celkem přehlednými názvy. Formát této databáze je vyložen v Lamportově manuálu k LATEXu
a nebudeme jej zde podrobně rozebírat. Upozorníme jenom na několik typických
vlastností:
• Pracuje se s jistými typy záznamu (zde @ARTICLE a @BOOK), které obsahují
jednotlivé údaje (author, title atd.). Pro každý typ existuje skupina povinných údajů.
• Program BibTEX umí při načítání údajů obsahujících jména (např. author)
rozlišit mezi křestním jménem (více křestními jmény) a příjmením. Autorů
může být v jednom údaji i více. Jejich jména jsou oddělena spojkou „andÿ.
• Je možné pracovat se zkratkami pro často používané texty v databázi. Jde
o jakási jednoduchá makra.
• Je možné zařídit, aby v případě, že se cituje publikace A, byla do seznamu
literatury automaticky zařazena též publikace B, tj. pracuje se i s tzv. vázanými citacemi.
• V textech názvů je třeba dát pozor na velká písmena. Tato písmena jsou totiž
při zpracování za použití běžných bst souborů změněna na malá. Abychom
zachovali velká písmena v textu „O vztahu mravenců k Ondřeji Sekoroviÿ,
museli jsme psát {O}ndřeji {S}ekorovi.
• Existuje databázový program, který lze použít při vkládání a opravě údajů.
Program vytváří rozumné rozhraní mezi uživatelem a vlastním souborem
obsahujícím databázi.
Pokud si udržujeme takovou databázi citovaných publikací, pak nám BibTEX
ušetří práci. Náš zkušební soubor test.tex bude stručnější. Místo vypisování jednotlivých citací v prostředí thebibliography uvedeme jen příkaz \bibliography,
kterým sdělujeme, v jakém souboru je připravena databáze publikací. Dále uvedeme
příkaz \bibliographystyle, který speciﬁkuje styl (bst) použitý dále programem
BibTEX. Nejenže se nestaráme o skutečná čísla referencí, ale navíc nevypisujeme
žádný fyzický seznam literatury. Následuje ukázka souboru test.tex, který se opírá
o existenci naší databáze mycites.bib.
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\documentstyle[czech]{article}
\begin{document}
Tady píšu text a odkazuji na \cite{pavel} a dále na
znovu na \cite{pavel}.

\cite{karel} a třeba

\bibliography{mycites}
\bibliographystyle{plain}
\end{document}

Dále je třeba spustit jednou LATEX, jednou BibTEX a nakonec ještě dvakrát
LATEX a vše se samo sestaví. Čtenář této knížky by chtěl asi vědět, jak to pracuje.
Proto se k tomu nyní vrátíme podrobněji.
Při prvním zpracování LATEXem se samozřejmě objeví varování, že ke značce
pavel a karel zatím není známo číslo publikace a do souboru test.aux se zanese
tento text:
\relax
\citation{pavel}
\citation{karel}
\citation{pavel}
\bibdata{mycites}
\bibstyle{plain}

Víme už, že slova \citation tam byla napsána příkazem \cite. Dále příkaz \bibliography zanechal v souboru aux slovo \bibdata a konečně příkaz
\bibliographystyle se „podepsalÿ do souboru aux slovem \bibstyle. Kdybychom nyní opakovali zpracování LATEXem, varování o nepřiřazených číslech značkám pavel a karel neustanou, protože v souboru aux nemáme slova \bibcite,
jako tomu bylo v předchozím příkladě. Nyní je čas spustit program BibTEX. Stačí
napsat bibtex test.
Program BibTEX načte instrukce ze souboru aux a vytvoří soubor s příponou
bbl. V souboru aux se podle parametru příkazu \bibdata dozví, jakou má použít
vstupní databázi (vstupních databází může být i více – pak jsou odděleny čárkami).
Parametr příkazu \bibstyle informuje, jaký se má použít styl typu bst, a konečně
příkazy \citation říkají, které citace se mají ze vstupní databáze zpracovat. Kromě
výstupního souboru bbl vytvoří BibTEX i soubor zpráv o zpracování s příponou blg.
Výstupní soubor test.bbl dopadl v našem příkladě takto:
\begin{thebibliography}{1}
\bibitem{karel}
Karel Broučínek.
\newblock {\em Ze života hmyzu}.
\newblock Odborná pojednání o fauně. Nakladatelství Alfa--Omega, Praha,
Fiktivní 13, 1991.
\newblock Druhé vydání.
\bibitem{pavel}
Pavel Lesmaister.
\newblock O vztahu mravenců k {O}ndřeji {S}ekorovi.

187

\newblock {\em Naše příroda včera, dnes a zítra}, 31(8):7--15, červen 1993.
\end{thebibliography}

V souboru jsou už použity příkazy, které jsou LATEXem zpracovatelné do výsledného formátu. Navíc příkaz \bibliography použitý v LATEXovském zdrojovém
textu plní dvojí službu. Nejen, že zapisuje slovo \bibdata do souboru aux, ale
navíc, pokud existuje soubor bbl, je tento soubor načten do dokumentu. Proto
bude při dalším zpracování souboru test.tex LATEXem načten soubor test.bbl.
V tomto okamžiku se díky příkazům \bibitem zanesou do souboru aux sekvence
\bibcite. Proto při opětovném zpracování LATEXem (v pořadí třetím) zmizí varování o nepřiřazených značkách pavel a karel a vše dopadne tak, jak je zde ukázáno
v následující ukázce.
Tady píšu text a odkazuji na [2] a dále na [1] a třeba znovu na [2].
Literatura
[1] Karel Broučínek. Ze života hmyzu. Odborná pojednání o fauně. Nakladatelství Alfa–Omega, Praha, Fiktivní 13, 1991. Druhé vydání.
[2] Pavel Lesmaister. O vztahu mravenců k Ondřeji Sekorovi. Naše příroda
včera, dnes a zítra, 31(8):7–15, červen 1993.
Pokud bychom chtěli mít jiný formát citací (například místo tečky za jménem
dvojtečku) nebo pokud bychom chtěli vytvořit vlastní makra mimo LATEX, která
spolupracují s BibTEXem, bylo by asi potřeba pozměnit stylový soubor plain.bst.
Zásahy do tohoto souboru nejsou vůbec snadné, protože se jedná o jakýsi program
zapsaný navíc v dost nepřehledné postﬁxové notaci (podobně jako PostScriptové
kódy). Následuje ukázka části souboru plain.bst, která deﬁnuje tvar úvodní části
výstupního souboru.
FUNCTION {begin.bib}
{ preamble$ empty$
’skip$
{ preamble$ write$ newline$ }
if$
"\begin{thebibliography}{" longest.label
}

* "}" * write$ newline$

Pracuje se zde s vnitřně implementovanými primitivními funkcemi (jejich jména
jsou ukončena symbolem $) a s funkcemi, které si sami nadeﬁnujeme. Nebudeme
podrobně rozebírat syntaxi souborů bst, pouze shrneme možnosti, které lze v souborech bst použít.
• Lze deﬁnovat strukturu databázových údajů a typů. Např. v ukázce byl použit záznam typu @ARTICLE (článek) a @BOOK (kniha). Ke každému takovému
typu je možné deﬁnovat strukturu jednotlivých údajů a způsob jejich interpretace.
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• Volí se údaje, podle kterých má být provedeno abecední řazení. Například
nejprve podle jména (ještě podrobněji podle příjmení a pak křestních jmen),
pak podle roku vydání.
• Lze určit, jak budou zpracována jména. Např. jméno Josef Kajetán Tyl, nebo
Tyl, Josef Kajetán, nebo Tyl, J. K., nebo Josef K. Tyl, nebo jinak.
• Vybírají se jen některé údaje z každého záznamu o publikaci a volí se formát
výstupního souboru.
• Formát výstupu se deﬁnuje individuálně pro každý typ záznamu. Všimneme
si, že v naší ukázce je pro typ @BOOK zvýrazněn kurzívou název publikace,
zatímco u typu @ARTICLE je zvýrazněn název časopisu a nikoli název článku.
Pokud chceme použít citace v češtině, pak můžeme narazit na některé problémy.
Aby program abecedně řadil s ohledem na akcentovaná písmena a na písmeno ch, je
potřeba místo originálního BibTEXu použít pozměněnou implementaci tohoto programu s názvem CSBibTEX. Ale i zde budeme mít problémy. Například ve vstupním
souboru (bib) v poli jmen autorů se používá v případě díla s více autory spojka
„andÿ. CSBibTEX je ovšem implicitně nastaven na spojku „aÿ. Je asi rozumné z důvodu kompatibility vstupních souborů (obsahující i citace použitelné v anglických
dokumentech) přinutit i CSBibTEX, aby pracoval na vstupu se spojkou „andÿ. To
jde ještě snadno – stačí v příkazovém řádku CSBibTEXu použít přepínač /and.
Další problémy nastanou na výstupu, protože se běžně nedodávají počeštěné varianty souborů bst. Je tedy i na výstupu při více autorech použita spojka „andÿ.
To už se nám nelíbí. Nebo jiný příklad. Pokud použijeme standardní pole edition
a napíšeme třeba „druhéÿ, dostaneme na výstupu: „edition druhéÿ. To asi není to
pravé ořechové.
Zde se tedy bez zásahu do bst souborů neobejdeme. Stačí projít v bst souboru všechny řetězce určené pro výstup a vytvořit počeštěnou verzi (například
csplain.bst). Při takovém přístupu ale nemůžeme míchat bib soubory, které
chceme použít pro anglické citace. Dostaneme sice správně na výstupu „vydání
druhéÿ, pokud je ve vstupu v položce edition napsáno „druhéÿ, ale pokud načteme navíc nějakou originální databázi tvaru bib a v ní je třeba v položce edition
napsáno „secondÿ, dostáváme kombinaci „vydání secondÿ. Z takových jazykových
obratů asi nebudeme příliš plesati a budeme muset v počeštěné variantě souborů
bst použít plno různých ﬁnt a obratů. V naší ukázce jsme tento problém obešli tak,
že jsme informaci o druhém vydání knihy Ze života hmyzu zanesli do údaje note a
nikoli do údaje edition a použili originální soubor plain.bst.

Náměty k dalšímu čtení
O sestavování rejstříků a citací je dosti podrobně psáno v novém vydání Lamportova manuálu k LATEXu LATEX, 2nd ed. [81]). V instalacích k programu BibTEX
navíc najdeme manuál [104].
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Sestavováním rejstříků se věnuje technická zpráva autora programu Index Preparation and Processing [27]. Text zprávy je obsažen v distribuci k programu.
K CSIndexu najdeme manuál [132], ve kterém jsou dosti podrobně popsány záludnosti naší normy na abecední řazení. Podobnou problematikou se zabývá článek
Program csr – abecední řazení podle normy [96].
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1]%PIROE [IFY NEOS HSF I HSOYQIRXSZERÀGL TVSKVEQ3 WI RIYNEPE 4VSKVEQ¤XS M TSX IFYN°
WH°PIX O¶H Z V¤QGM VS^W¤LPÀGL TVSNIOX3 E T I%PM RE SFNIOXSZÞ SVMIRXSZER¬ NE^]O] 4WER°
O¶HY RET IWO¤ÐOY TSHPI PMHWO¬LS YZEBSZ¤R° WI RIVS^%° MPS H¤P RIB RE T¤V HVSFRÀGL
TVSKVEQ3 NIHRSXPMZÀGL EYXSV3 OXI ° HSO¤^EPM SGIRMX /RYXLSZY Q]%PIROY % HRIW XS EWM
YB RITSYB°Z¤ RMOHS

I belive that the time is ripe for signiﬁcantly better documentation of
programs, and that we can best achieve this by considering programs
to be works of literature. Hence my title: “Literate Programming.”
Donald E. Knuth: The Computer Journal, vol. 27, 1984, pp. 97–111

12

Dobře dokumentované programy
Tato poslední kapitola by mohla zajímat hlavně programátory. Máme-li k dispozici TEX jako nástroj pro formátování všeho možného, může sloužit i k formátování
listingů dobře dokumentovaných programů. K tomu Knuth vyvinul speciální nástroj WEB. Ukázky tohoto jazyka si předvedeme v odstavcích 12.5 až 12.8. Zhruba
řečeno jde o možnost psát program a dokumentaci do společného souboru v takovém sledu, jak programátora napadají myšlenky. Jisté softwarové nástroje ignorují
v tomto souboru dokumentační část a z části popisující algoritmy sestaví zdrojový
text v nějakém konkrétním jazyku určeném pro kompilátor. Jiné prostředky z výchozího souboru přečtou i dokumentační část, sestaví rejstřík všech proměnných a
pojmů použitých v programu a po zpracování TEXem máme důkladně zdokumentovaný a perfektně vysázený listing programu.
Psaní dobře dokumentovaných programů pomocí WEBu a jeho odvozenin se v zahraniční literatuře nazývá „Literate Programmingÿ (viz úvodní citát). Tento termín
se někdy překládá jako „kultivované programováníÿ.
Úvodní odstavce této kapitoly by mohly zajímat i uživatele, kteří přímo neprogramují, ale pracují s balíčky maker (zejména k LATEXu). Tyto balíčky jsou často ve
své instalační podobě napsány ve tvaru, který může nováčkovi připadat tajemný.
Soubory mají většinou příponu dtx. Pod vlivem Knuthovy myšlenky psát program
společně s dokumentací do jednoho souboru byly vytvořeny nástroje pro psaní
TEXovských maker a dokumentace do jediného souboru. Makra jsou pak oddělena
od dokumentace, nebo jsou vysázena společně s dokumentací v důkladné podobě.
Nástroje na oddělování kódu od dokumentace nebo na jeho tisk i s dokumentací
jsou vytvořeny jako TEXovská makra. Nejedná se tedy o speciální spustitelné programy, ale TEX sám po načtení těchto maker dělá požadovanou činnost. Problematika dobře dokumentovaných TEXovských maker je řešena ve dvou balíčcích doc a
docstrip. V odstavcích 12.1 až 12.4 si ukážeme, jak tyto balíčky pracují.
Ačkoli je metoda dokumentování maker pomocí doc určena především pro
LATEX, potěší jistě i ty TEXisty, kteří LATEX neradi používají. Je to totiž velmi
pěkná ukázka toho, co vše dovede program TEX.

12.1. Balík doc pro tvorbu dokumentace k makrům
Balík maker doc napsal Frank Mittelbach [85]. Balík lze získat v podobě souboru
doc.dtx, tj. souboru, kde jsou makra tohoto balíku společně s jeho dokumentací.
191

To by nám pro začátek mohlo komplikovat život, protože na vysázení dokumentace
k tomuto balíku potřebujeme už balík doc v činné podobě a do této podoby jej
dostaneme pomocí balíku docstrip. Abychom se hned z počátku do toho příliš
nezamotali, předpokládejme pro začátek, že už máme instalovaný v činné podobě
jak balík doc, tak balík docstrip. Tento předpoklad bude například splněn, pokud
spustíme instalační proceduru pro instalaci LATEXu 2ε . Činná podoba balíku doc je
v souboru doc.sty a je „spustitelnáÿ pouze z LATEXu. Navíc je spustitelná pouze
z takové verze LATEXu, pro kterou byl balík doc napsán. V současné době jsou na
síti k dispozici dvě nekompatibilní varianty tohoto balíku. Jedna pro „starýÿ LATEX
a druhá jako součást LATEXu 2ε .
Předpokládejme nyní, že máme nějaký balík maker napsaný ve formátu vhodném pro zpracování balíkem doc. Jedná se například o blíže nespeciﬁkovaný soubor makro.doc. V tomto souboru je dokumentační část k makrům komentovaná
pomocí % a skutečná makra symbol komentáře na začátku řádku nemají. Soubor makro.doc je tedy rovnou v činné podobě; lze jej rovnou načíst do TEXu při
zpracování našeho dokumentu (např. pomocí \input makro.doc). Pokud makra ze
souboru makro.doc nechceme použít, ale chceme je vysázet (tj. vytisknout listing
maker včetně dokumentace), pak si připravíme následující soubor:
\documentstyle[doc]{article}
\begin{document}
\DocInput{makro.doc}
\end{document}

% pro "starý" LaTeX, načtení doc.sty
% načte a vysází listing souboru makro.doc

Tomuto souboru budeme říkat „řídící soubor pro listing makerÿ (driver ﬁle).
Zpracujeme-li tento soubor LATEXem, provede se načtení maker doc.sty, kde se
(mimo jiné) deﬁnuje příkaz \DocInput. Použití tohoto příkazu, tak jak je uvedeno
v ukázce, načte speciﬁkovaný soubor a vysází jej i s dokumentační částí. Pracuje
to (velmi zhruba řečeno) tak, že po použití příkazu \DocInput se přepne kategorie
znaku % z původní hodnoty „komentářový znakÿ na jinou hodnotu. Aby se ale
skutečná makra nespouštěla, ale tiskla, musí být v souboru makro.doc dodržena
v dokumentační části jistá konvence. Mezi tuto konvenci patří povinnost uvádět
před a za každou část maker příkazy deklarující tzv. prostředí macrocode. Ukažme
si jednoduchý příklad, jak má zhruba vypadat soubor makro.doc.
% Tady je dokumentační část k makrům. Mohu používat \LaTeX{}ovské příkazy
% (například \verb|\section|, \verb|\subsection| a podobně. Navíc mohu
% používat speciální příkazy, které mi nabízí balík {\tt doc.sty}. Například
% příkazy, kterými zařazuji studovaný pojem svého makra do rejstříku nebo
% které jej umístí na okraj stránky
%
\begin{macrocode}
\def\habda#1{\bda\expandafter\def\csname#1\endcsname{%
.....
% tady jsou skutečná makra balíku makro.doc
%
\end{macrocode}
% pomocí prostředí macrocode jsou ohraničena skutečná makra balíku.
% Toto prostředí dává v režimu tisku listingu maker pokyn \LaTeX{}u, že
% ohraničený text má být vysázen jako verbatim a nikoli zpracován.
% Zde pokračuji s další částí svých maker, jejichž funkci bych měl
% nejprve vysvětlit zde v dokumentační části.
%
\begin{macrocode}
\def\haha#1ha#2ha#3:{%
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% ..... text maker vynechán
%
\end{macrocode}
% A zde znovu pokračuje dokumentační část k makrům.

Při psaní dokumentační části jsou k dispozici různé speciální možnosti, deﬁnované v doc.sty. Nebudeme je zde uvádět, ale odkážeme na dokumentaci k balíku
doc, kterou lze samozřejmě zpracovat pomocí balíku doc.
Protože se stále více prosazuje „novýÿ LATEX (2ε ) a balík doc je jeho přirozenou
součástí, uvedeme ještě jednu variantu „řídicího souboru pro listing makerÿ. Tuto
variantu je možné použít v LATEXu 2ε .
\documentclass{article}
\usepackage{doc}
\EnableCrossrefs
\CodelineIndex
\begin{document}
\DocInput{makro.doc}
\PrintIndex
\end{document}

%
%
%
%

Zavedení hlavního stylu v LaTeXu 2e
načtení balíku doc.sty
vytváří rejstřík a křížové odkazy
v rejsříku jsou odkazy na číslo řádku kódu

% načtení a sazba listingu makro.doc

Příkazů, které můžeme v těchto „řídicích souborechÿ použít, je daleko více. Jsou
uvedeny v dokumentaci k balíku doc.

12.2. Balíky maker, které se samy dokumentují (dtx)
Zatím jsme uváděli příklad makra makro.doc, které je možné zavést do dokumentu pomocí \input. Makra se provedou a jsou připravena k použití v našem
dokumentu. Balíčky maker ovšem často přicházejí v jiném, poněkud „tajemnějšímÿ formátu s příponou dtx. Uvažujme znova blíže nespeciﬁkovaný soubor maker,
který nyní máme ve formátu makro.dtx. Zde už jsou makra poněkud skryta a
nejsou přímo k dispozici v činné podobě příkazem \input. Na druhé straně, pokud
uživatel chce získat dokumentaci k makrům, nemusí vytvářet „řídicí soubor pro
listingÿ. Skutečně. Stačí když napíše
latex makro.dtx
a obdrží dokumentaci k makrům. Jak to je uděláno? Uvnitř souboru makro.dtx je
první nekomentovaný text ve tvaru, který vypadá přibližně takto:
% Tady je dokumetační část a následují první speciální řádky pro automatické
% přepnutí do režimu "doc". Jsou to první nekomentované řádky tohoto souboru.
%
\begin{macrocode}
%<*driver>
\documentclass{ltxdoc}
\EnableCrossrefs
\begin{document}
\DocInput{makro.dtx}
% zde se načítám znovu, ale už v režimu "doc"
\end{document}
%</driver>
%
\end{macrocode}
% A tady pokračuje dokumentační část a za ní budou skutečná makra,
% kvůli nimž byl soubor makro.dtx vytvořen.
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Nyní už je asi zřejmé, proč pouhým spuštěním LATEXu na tento soubor získáme dokumentaci. LATEX vlastně po přeskočení všech komentářových řádků přečte příkazy, které jsou shodné s naším „řídicím souborem pro listingÿ. V místě
\DocInput otevře soubor makro.dtx ještě jednou ke čtení, tentokrát ale v režimu
„docÿ, tj. ignorují se procenta a provádí se sazba dokumentace. V této chvíli jsou
nekomentované řádky zpracovány jako „verbatimÿ, protože jsou ohraničeny prostředím macrocode. V tomto režimu bude soubor makro.dtx načten a zpracován až do
konce. Po ukončení příkazu \DocInput se provede \end{document}, což ukončí
zpracování LATEXem. Další části souboru makro.dtx jsou ignorovány.
V našem příkladě je místo načtení souboru doc.sty příkazem \usepackage
načten soubor ltxdoc.cls příkazem \documentclass. Poznamenejme, že mezi
soubory doc.sty a ltxdoc.cls není v LATEXu 2ε žádný podstatný rozdíl, pouze
druhý ze jmenovaných obsahuje navíc mírně upravený text stylového souboru
article.cls, takže není nutno v záhlaví speciﬁkovat tento styl. Obě varianty
makra doc jsou integrovanou součástí nové instalace LATEXu.
Nyní si můžeme klást další otázky. Jak zpřístupníme makra ze souboru
makro.dtx k použití v našem dokumentu? Je vidět, že prosté \input v tuto chvíli
nebude fungovat. Další otázkou je, co v naší ukázce znamenají sekvence %<*driver>
a %</driver>. To samozřejmě s první otázkou blízce souvisí. Zpřístupnění maker
ze souboru makro.dtx je možné prostřednictvím programu docstrip, kterým se
nyní budeme zabývat.

12.3. Program docstrip
Říkáme, že makra ze souboru dtx nebo doc jsou pomocí programu docstrip
převedena do „činné podobyÿ. Zhruba řečeno to znamená, že jsou odstraněny zbytečné řádky obsahující komentáře. Jak bylo řečeno dříve, pro makra ve formátu
doc není takové převedení nezbytně nutné, protože v činné podobě už vlastně jsou.
Přesto je z důvodu rychlosti při zpracování našeho dokumentu rozumné vymazat
ze souborů doc všechny řádky uvozené procentem a vytvořit tak soubory tex, sty,
cls, . . ., které obsahují pouze makra určená pro TEX bez zbytečných komentářů.
Program docstrip napsal rovněž Frank Mittelbach ve spolupráci s dalšími autory. Tento program není přitom programem v běžném slova smyslu. Není to totiž
žádný samostatně spustitelný program pod určitým operačním systémem, ale je to
makro TEXu. Poté, co TEX načte toto makro, sám začne vykonávat činnosti, jako
by byl spuštěn nějaký samostatný program na vynechávání komentářových řádků.
Toto řešení má jednu obrovskou výhodu: je možné, aby takový „programÿ běžel
pod jakýmkoli operačním systémem, kde je instalován TEX. Přitom ale program
docstrip slouží právě TEXovským záležitostem, takže vlastně neexistuje platforma
(operační systém), kde by nastal požadavek program používat a přitom by jej tam
nešlo instalovat. Tomu se říká stoprocentní portabilita.
Vyzkoušíme si nejprve program docstrip na jednoduchém příkladě. Předpokládejme, že máme program samotný v činné podobě, tj. obvykle v souboru
docstrip.tex. Jak tento program sám sebe převede do činné podoby z výchozího
formátu dtx ukážeme v odst. 12.4. Uvažujme dále náš pokusný soubor makro.doc,
jehož obsah jsme uvedli v odst. 12.1. Pokusíme se z něj odstranit komentáře
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programem docstrip. Spustíme TEX na soubor docstrip.tex. Je skoro jedno,
jaký použijeme formát. Dokonce lze spustit TEX bez načteného formátu (například
iniTEX nebo virTEX). Na terminálu se objeví několik dotazů. Po zodpovězení na
otázky se načtou požadované soubory s danou příponou a vytvoří se soubory stejného jména, ale s jinou příponou a bez komentářových řádků. Na dotaz \Options
zatím odpovíme prázdným řádkem. Komunikace s programem je ilustrována
v následující ukázce.
$ tex docstrip
This is TeX, Version 3.141 (C version d)
(/usr/local/lib/texmf/tex/macros/docstrip.tex
Utility: ‘docstrip’ 2.2i <1994/12/15>
English documentation
<1994/06/09>
**********************************************************
* This program converts documented macro-files into fast *
* loadable files by stripping off (nearly) all comments! *
**********************************************************
****************************************************
* First type the extension of your input file(s): *
\infileext=doc
****************************************************
****************************************************
* Now type the extension of your output file(s) : *
\outfileext=tex
****************************************************
****************************************************
* Now type the name(s) of option(s) to include
: *
\Options=
****************************************************
****************************************************
* Finally give the list of input file(s) without
*
* extension seperated by commas if necessary
: *
\filelist=makro
****************************************************
. . . . .
Processing File makro.doc -> makro.tex
% % % % % % . . % % % % % % % . . % % .
Lines processed: 20
Comments removed: 15
Comments passed: 0
Codelines passed: 5
. . More files to process (y/n)?
\answer=n
)
No pages of output.

Skutečně, je vytvořen soubor makro.tex, který už neobsahuje komentářové
řádky. Poznamenejme, že vynechávány jsou jenom takové řádky, které začínají
jedním procentem. Ostatní řádky zůstávají.
Nyní zkusme podobně zpracovat soubor makro.dtx, o němž jsme mluvili
v odst. 12.2. V tomto souboru je několik řádků ohraničeno sekvencemi %<*driver>
a %</driver>. Zjistíme, že tato část textu není do výstupu zařazena. To je přesně
to, co potřebujeme.
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V tuto chvíli je vhodné vysvětlit, co znamená dotaz na \Options. Kdybychom
při zpracování souboru makro.dtx odpověděli na tento dotaz slovem „driverÿ, měli
bychom ve výstupu i tu část kódu, která je ohraničena sekvencemi %<*driver> a
%</driver>. \Options tedy obsahuje právě ta slova, která se používají v sekvencích
%<*slovo> a %</slovo>. Tyto sekvence přitom ohraničují text ve vstupním souboru, který je programem docstrip ignorován právě tehdy, není-li „slovoÿ uvedeno
v seznamu \Options.
Zkusíme nyní zpracovat soubor doc.dtx do činné podoby, tj. za prvé nechceme, aby na výstupu byla část textu uvedená mezi sekvencemi %<*driver> a
%</driver>, a za druhé chceme, aby tam byl veškerý ostatní text, samozřejmě
z výjimkou komentářových řádků. Kdybychom nechali \Options prázdné, asi
bychom se hodně divili. Výstup bude také prázdný. Je to tím, že v souboru
doc.dtx jsou všechna makra s výjimkou části označené jako driver ohraničena
sekvencí %<*package> a %</package>. Je proto třeba použít \Option=package a
pak teprve budeme mít ve výstupu to, co jsme chtěli.
Program docstrip dokáže procházet tzv. „dávkové souboryÿ, které mívají obvykle příponu cmd. V instalačních balících mohou mít příponu ins. V nich se deﬁnuje veškerá činnost docstripu, takže program už nepracuje v interaktivním režimu a neklade žádné dotazy. V jednom dávkovém souboru je možno vyvolat proces
docstripu i opakovaně na různé nebo stejné vstupní soubory s různými nebo stejnými volbami \Options pro různé výstupní soubory. Protože proces probíhá bez
zbytečného ptaní, uživatel nemusí vědět, jaká je potřeba zadávat \Options. Ve
vstupních (zdrojových) textech pak můžeme \Options složitě větvit např. podle
toho, zda se má sestavit soubor sty nebo cls (tj. doplňkový nebo hlavní stylový
soubor), zda se má zařadit kód určený jen pro ladicí účely apod. V našich ukázkách jsme totiž zamlčeli, že pro přeskakování úseků textu programem docstrip je
možno zadávat různé logické výrazy závislé na daných \Options. „Dávkové souboryÿ tedy připomínají tzv. „Makeÿ soubory pro sestavování programů v UNIXu a
vlastní spuštění programu docstrip pak můžeme přirovnat ke spuštění překladače.
Ukažme si, jak zhruba „dávkové souboryÿ pro docstrip vypadají. Tyto soubory
mívají nejčastěji příponu cmd. Všechny příkazy používané v těchto souborech jsou
podrobně dokumentované v docstrip.dtx. Ukážeme si proto jen nejzákladnější
příkazy.
Nejprve je třeba deﬁnovat jméno dávkového souboru pomocí \def\batchfile.
Například je možné spustit TEX z příkazové řádky
tex \def\batchfile{jmeno.cmd}\input docstrip
V tomto případě bude docstrip provádět aktivity deﬁnované v souboru jmeno.cmd.
Navíc, jakmile je sekvence \batchfile deﬁnovaná, vypíná se interaktivní režim.
Deﬁnice \batchfile může být uvnitř tohoto souboru samotného. To umožňuje
jednodušší spuštění TEXu pouze příkazem tex jmeno.cmd. V souboru jmeno.cmd
musí být na začátku uvedeno \def\batchfile{jmeno.cmd}. Je to jakási deﬁnice
sebe sama. Podle toho docstrip pozná, že má pokračovat ve vykonávání příkazů
v aktuálně čteném souboru a nemusí přecházet na jiný „dávkový souborÿ.
Jako ukázku si vytvoříme soubor docinst.cmd, který instaluje stylový soubor
doc.sty ze souboru doc.dtx. Tento soubor může mít následující obsah:
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\def\batchfile{docinst.cmd}
\input docstrip
\keepsilent
\generateFile{doc.sty}{f}{\from{doc.dtx}{package}}

Příkaz \keepsilent způsobí, že docstrip nevypisuje na obrazovku procenta
a tečky, které jinak informují pozorovatele, jaké řádky vstupního souboru nebyly přepsány do výstupního (procento) a jaké byly přepsány (tečka). Příkaz
\generateFile deklaruje vše potřebné pro vytvoření výstupního souboru a spustí
vlastní zpracování. První parametr je jméno výstupního souboru, druhý parametr
je f nebo t. Při f se docstrip neptá, zda může přepsat už existující soubory,
zatímco při t se v případě už existujícího výstupního souboru nejprve zeptá, zda
jej může přepsat. Poslední parametr obsahuje jeden nebo více příkazů \from.
První parametr příkazu \from je vstupní soubor a druhý je seznam \Options pro
daný vstupní soubor. Výstupní soubor je možné sestavit z více vstupních souborů,
pokud se uvede více příkazů \from.
„Dávkové souboryÿ mohou obsahovat vnořené „dávkové souboryÿ a dále mohou
obsahovat deﬁnice úvodních a závěrečných (komentovaných) textů pro výstupní
soubory. Například celou instalaci nového LATEXu můžeme získat jako balík souborů
dtx a cmd. Spustíme-li podle návodu TEX na jistý soubor cmd, pak můžeme jít
na svačinu a až se vrátíme, budeme mít instalovánu řadu souborů tex, sty, cls
a dalších. Jeden ze souborů tex bude mít jméno latex.tex. Spustíme-li iniTEX
s tímto vstupním souborem, máme vygenerovaný formát LATEXu.

12.4. docstrip sám sebe instaluje i dokumentuje
Program docstrip samotný je distribuován ve formátu dtx. Znamená to, že pokud napíšeme latex docstrip.dtx, obdržíme dokumentaci k makrům programu
docstrip. To už nás nepřekvapuje, protože princip souborů dtx byl vysvětlen
v odst. 12.2. Podstatně zajímavější je skutečnost, že pokud napíšeme tex docstrip.dtx (tj. nepoužijeme formát LATEX), neobdržíme dokumentaci ani chybové
hlášení, ale aktivuje se program docstrip stejně, jako kdybychom spustili TEX
na soubor docstrip.tex, tj. použili už docstrip-ovaný soubor docstrip.tex. Znamená to, že na počátku instalace balíku docstrip nepotřebujeme mít soubor docstrip.tex, ale vystačíme si se souborem docstrip.dtx, který se navíc sám dokumentuje použitím LATEXu. Obdržíme-li tedy soubory doc.dtx a docstrip.dtx,
můžeme z nich vyrobit soubory doc.sty a docstrip.tex za pomocí tohoto „dávkového souboruÿ.
\def\batchfile{docinst.cmd}
\input docstrip.dtx
\keepsilent
\generateFile{docstrip.tex}{f}{\from{docstrip.dtx}{program,stats}}
\generateFile{doc.sty}{f}{\from{doc.dtx}{package}}

Samozřejmě je třeba použít TEX bez formátu LATEX, abychom příkazem
\input docstrip.dtx nedostali dokumentaci k programu docstrip, ale kýžené
makro v činné podobě docstrip.tex.
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Tato schopnost jediného souboru být jednak samo-dokumentací, jednak samospustitelný, dokonce sám na sebe, aby ze sebe vyrobil „lépe spustitelnouÿ verzi sebe
sama, to je věc jistě zajímavá. Ukážeme si nyní, jak to je zařízeno. Podíváme se
do souboru docstrip.dtx. Bude to pro nás současně ukázka, jak vypadá fragment
souboru dtx, který je určen pro zpracování balíkem doc.sty.
Ukážeme si oblast s prvními nekomentovanými řádky v souboru docstrip.dtx.
% \section{Producing the documentation}
%
%
We provide a short driver file that can be extracted by the
%
\ds{} program using the conditional ‘\textsf{driver}’. To
%
allow the use of \texttt{docstrip.dtx} as a program at Ini\TeX{}
%
time (e.g., to strip
%
off its own comments) we need to add a bit of primitive code.
%
With this extra checking it is still possible to process this
%
file with \LaTeXe{} to typeset the documentation.
%
\begin{macrocode}
%<*driver>
%
\end{macrocode}
%
If |\documentclass| is undefined, e.g., if Ini\TeX{} or plain
%
\TeX{} is used for formatting, we bypass the driver file.
%
\begin{macrocode}
\ifx\documentclass\undefined
\else
%
\end{macrocode}
%
Otherwise we process the following lines which will result in
%
formatting the documentation.
%
\begin{macrocode}
\documentclass{ltxdoc}
\EnableCrossrefs
%
\DisableCrossrefs
% use \DisableCrossrefs if the
% index is ready
\RecordChanges
%
\OnlyDescription
\typeout{Expect some Under- and overfull boxes}
\begin{document}
\DocInput{docstrip.dtx}
%
\end{macrocode}
%
We cannot call |\end{document}| at this point because this would
%
leave the |\ifx| from above unfinished and the user would get a
%
warning message. Therefore we do some |\expandafter| processing;
%
hiding the |\end{document}| for a moment in a scratch macro for
%
easier processing.
%
\begin{macrocode}
\def\next{\end{document}}
\expandafter\next\fi
%</driver>
%
\end{macrocode}

Abychom na to „lépe viděliÿ, zpracujeme si soubor docstrip.dtx pomocí balíku
doc.sty do listingu. Provedeme proto latex docstrip.dtx a výstup vytiskneme
na tiskárně. Místo, které nás zajímá, vypadá po zpracování následovně.
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4

Producing the documentation

We provide a short driver ﬁle that can be extracted by the DocStrip program
using the conditional ‘driver’. To allow the use of docstrip.dtx as a program
at IniTEX time (e.g., to strip oﬀ its own comments) we need to add a bit of
primitive code. With this extra checking it is still possible to process this ﬁle
with LATEX 2ε to typeset the documentation.
h*driveri
If \documentclass is undeﬁned, e.g., if IniTEX or plain TEX is used for
formatting, we bypass the driver ﬁle.
2 \ifx\documentclass\undefined
3 \else
1

Otherwise we process the following lines which will result in formatting the
documentation.
4
5
6

\documentclass{ltxdoc}
\EnableCrossrefs
%
\DisableCrossrefs

7

% use \DisableCrossrefs if the
% index is ready

\RecordChanges
\OnlyDescription
10
\typeout{Expect some Under- and overfull boxes}
11 \begin{document}
12
\DocInput{docstrip.dtx}
We cannot call \end{document} at this point because this would leave the
\ifx from above unﬁnished and the user would get a warning message. Therefore we do some \expandafter processing; hiding the \end{document} for
a moment in a scratch macro for easier processing.
8
9

13
14
15

%

\def\next{\end{document}}
\expandafter\next\fi
h/driveri

K takto důkladně dokumentovanému kódu už asi není co dodat. Proto jen shrneme základní myšlenku. Test \ifx\documentclass\undefined zjistí, zda je soubor docstrip.dtx zpracováván (novým) LATEXem, nebo zda je použit jiný formát.
Je-li použit jiný (nebo v případě iniTEXu žádný) formát, pak se část deklarující
„řídicí soubor pro dokumentaciÿ přeskočí až po řádek 14. Další nekomentované
řádky v souboru docstrip.dtx už obsahují deﬁnice vlastních maker programu
docstrip. Pokud se ale použije LATEX 2ε , provedou se příkazy pro vyvolání režimu
„docÿ, jak už je známe z předchozích odstavců a vysází se dokumentace. Pouze
pro potlačení varování TEXu (incomplete \if) je pomocí \expandafter prohozeno
\end{document} s koncovým \fi.
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12.5. Spřádáme nitky WEBu
V tomto a dalších odstavcích si ukážeme Knuthovu metodu tvorby dobře dokumentovaných programů pomocí WEBu. Tentokrát nepůjde o vytváření „programůÿ
ve smyslu TEXovských maker, ale skutečných programů, například v jazyce C, Pascal, či jiném.
Jakmile byla dokončena práce na TEXu, ukázalo se, že by jím bylo možné formátovat i listingy programů v různých programovacích jazycích. K tomu ovšem by
bylo nutné vytvořit preprocesor, který by ze skutečného zdrojového textu vytvořil
vstup pro TEX, tj. přidal by k textu na jistá místa smluvené TEXovské značky. Tak
se asi nějak zrodila první myšlenka vytvořit WEB.
WEB umožňuje psát do jediného souboru jednak text programu v nějakém programovacím jazyce, jednak dokumentaci k právě psanému textu ve formátovacím
jazyce nějakého formátovacího programu (např. TEX nebo troﬀ). Existují různé
instalace WEBu, podle toho, s jakým se pracuje programovací jazykem a s jakým
formátorem. Z tohoto pohledu je WEB myšlenka a nikoli konkrétní programový balík pro konkrétní jazyk a formátor. Původní implementace WEBu byla vytvořena pro
jazyk Pascal a pro formátor TEX. Mluví-li se o WEBu, je tím často myšlena právě
pascalská konﬁgurace. V odstavci 12.7 si předvedeme ukázky z tzv. C-WEBu, kde
programovacím jazykem je jazyk C (nebo C++) a formátorem je TEX. Poznamenejme, že existují rovněž implementace WEBu pro Fortran s formátorem TEX a pro
C s formátorem troﬀ. O těchto implementacích se nebudeme podrobněji zmiňovat.
WEB je balík dvou programů a jednoho TEXovského makra. První program se
jmenuje tangle a druhý weave. TEXovské makro se jmenuje webmac.tex. Oba programy mají společný vstupní soubor, který obvykle mívá příponu web. Právě s tímto
souborem pracuje programátor. Předpokládejme, že tvoříme program mywork.web
a píšeme tam kód programu i dokumentaci. Program tangle vytvoří ze souboru
mywork.web soubor mywork.p (v pascalské konﬁguraci) a překladač Pascalu ze souboru mywork.p vytvoří spustitelný program mywork. Jiná cesta vede k listingu. Program weave vytvoří ze souboru mywork.web soubor mywork.tex a případně další
pomocný soubor se sestaveným rejstříkem použitých pojmů. V souboru mywork.tex
je vloženo plno speciálních formátovacích značek pro TEX. První řádek tohoto souboru obsahuje příkaz \input webmac. Spustíme-li tex mywork, program TEX nejprve načte makro webmac.tex, z něhož se „naučíÿ interpretovat formátovací značky,
které jsou v souboru mywork.tex použity. Pak provede vlastní formátování. Na výstupu dostaneme dobře dokumentovaný listing programu.
Program tangle nejenže vynechává dokumentační část, ale navíc sestavuje kód
programu do takového pořadí, v jakém jej potřebuje překladač. Přitom v souboru
web je tento kód napsán v pořadí, jaké je pro člověka přijatelnější. Programátor
píše kód a dokumentaci v malých relativně samostatných celcích, které se nazývají
sekce. Vždy se zaměří na konkrétní dílčí problém, ten zdokumentuje a napíše pro
něj kód. V kódu se může odvolávat na kódy jiných sekcí, ve kterých jsou odkazy na
kódy v dalších sekcích apod. Program tangle to pak všechno sestaví dohromady.
V případě pascalské konﬁgurace WEBu dělá program tangle některé další užitečné služby, které Pascal neumí. Především funguje jako jakýsi makro-preprocesor,
podobně jako preprocesor v jazyce C. Dále nabízí programátorovi v Pascalu daleko
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silnější nástroj manipulace se stringy. Umožní vytvořit jisté pole (stringpool ), kde
jsou všechny stringy uloženy a jsou na ně vytvořeny ukazatele. Tím se obchází
pascalské omezení délky stringu 255 znaků. Výchozí obsah pole stringpool ukládá
program tangle mimo spustitelný program do souboru s příponou pool, například
mywork.pool. Program mywork pak po spuštění načte tento externí soubor a tím se
„naučí mluvitÿ. Přesně tato pomůcka byla použita i při programování TEXu. Proto
při inicializaci TEXu musí být přítomný soubor tex.pool. Obě uvedené pomůcky
nemají při použití jazyka C opodstatnění, protože součástí C je preprocesor a také
nejsou žádná omezení při manipulaci se stringy.
Smluvené značky v souboru web, které interpretují programy tangle a weave,
se opírají o jediný aktivní symbol @. Zvládnutí práce s těmito značkami je snadné.
Je to otázka několika minut věnovaných pročtení stručného průvodce, který je distribuován s balíkem ve formátu tex.
Program ve WEBu je také snadno modiﬁkovatelný. Modiﬁkace přitom může probíhat bez zásahu do samotného souboru web. K tomu slouží tzv. změnové soubory,
ve kterých se popíše, které řádky je nutno zaměnit jinými. Programy tangle a
weave dokáží číst kromě souboru web i tyto změnové soubory (s příponou ch) a pak
pracují, jakoby změny byly fyzicky v souboru web udělány.
Použití změnových souborů má několik výhod. Uveďme si příklad. Autor programu vytvoří verzi 1 svého produktu. Nějaký administrátor, který pracuje s jiným
operačním systémem než autor, udělá několik změn, aby mu program pracoval i na
jeho systému. Tyto změny zapíše do změnového souboru. Pak přijde autor s verzí
2 svého produktu a administrátor už nemá žádnou práci. Aplikuje svůj změnový
soubor na verzi 2 a je to. Na tomto principu je založena i portabilita samotného
TEXu na různé operační systémy. O tom jsme se již zmínili v odst. 4.2.

12.6. Instalace WEBu
Předpokládejme, že máme překladač Pascalu a že chceme instalovat WEB pro
tento jazyk. Instalační balík obsahuje vedle stručného manuálu čtyři soubory: tangle.p, weave.web, tangle.web a webmac.tex. Instalace probíhá v těchto krocích.
• Přeložíme kompilátorem Pascalu soubor tangle.p do spustitelného programu tangle.
• Uložíme soubor tangle.p pod jiným názvem; např. tangle.ori.
• Provedeme tangle tangle.web. Tím se vytvoří tangle.p
• Soubory tangle.p a tangle.ori by měly být stejné. Tím se zkontroluje
funkčnost našeho překladače a funkčnost spustitelného programu tangle.
• Provedeme tangle weave.web. Obdržíme weave.p.
• Přeložíme weave.p překladačem Pascalu a dostaneme spustitelný program
weave.
• Provedeme weave tangle.web a také weave weave.web. Tím dostaneme dokumentaci k programům ve formátu tex.
• Dokumentaci k oběma programům zpracujeme TEXem a vytiskneme. Dostaneme tak první příklad, jak se má kultivovaně programovat.
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Pro jazyk C probíhá instalace analogicky. Pouze programy mají trochu odlišná
jména. Jsou to ctangle, cweave a cwebmac.tex. Zdrojové (WEBovské) soubory pro
C-WEB mívají obvykle místo přípony web příponu w.
Máme-li DOS, musíme zapomenout na to, že programy půjdou takto elegantně
instalovat. Programy pod tímto systémem nemohou totiž souvisle adresovat pole
větší než 64kB. V takovém případě jsou tři možnosti, co uděláme.
• Zahodíme DOS a instalujeme si konečně nějaký pořádný operační systém.
• Začneme se shánět po už vytvořených programech tangle.exe a weave.exe.
• Povrtáme se ve zdrojových textech tangle a weave sami.

Ve druhém a třetím případě obdržíme programy tangle a weave, které nejsou
zcela kompatibilní se svými původními zdroji, mají menší kapacitu paměti a často
nás budou jenom zlobit. Nepředpokládejme, že takovými programy budeme schopni
zpracovat například zdrojový text programu TEX, tj. soubor tex.web.

12.7. Ukázky z programování v C-WEBu
V tomto odstavci si předvedeme, jak vypadá programování ve WEBu pro překladač C, tj. v C-WEBu. Ukázka je vybrána z obslužného programu vlna.w, který doplňuje vlnky za neslabičné předložky. Autorem tohoto prográmku je autor této knihy.
Celý program a jeho globální koncepci nebudeme pro zbytečné plýtvání místem
v této knize uvádět. Ukážeme jen tři sekce z programu vlna.w (bohužel vytržené
z kontextu), které charakterizují způsob práce ve WEBu. Nejprve předvedeme, jak
vypadají tyto sekce zapsány v souboru vlna.w, tj. v souboru, se kterým pracuje
programátor.
@* Vlnkovací funkce.
Nejprve připravíme globální deklarace pro \uv{vlnkovací} funkci |tie|.
Funkce |tie| \uv{ovlnkuje} vstupní soubor |infile| a vytvoří soubor
|outfile|. Při |silent==0| tiskne závěrečnou zprávu o zpracování. V této
zprávě se objeví jméno souboru, které se funkce \uv{dozví} prostřednictvím
globální proměnné |filename|. Proměnná |numline| počítá řádky, proměnná
|numchanges| sčítá změny, tj. počet doplněných vlnek.
Proměnná |mode| nabývá některé z hodnot |TEXTMODE|, |MATHMODE|,
|DISPLAYMODE| a |VERBMODE| podle stavu ve čteném textu.
@d TEXTMODE 0
@d MATHMODE 1
@d DISPLAYMODE 2
@d VERBMODE 3
@<Globální deklarace@>=
char *filename;
/* jméno zpracovávaného souboru */
long int numline, numchanges;
/* pro závěrečnou statistiku */
int mode;
@ Nyní definujeme vlnkovací funkci |tie|. Veškerá činnost se opírá
o strukturu patternů. Výhodné je (z důvodu rychlosti) \uv{natvrdo} zde
implementovat jen přepínání mezi stavem čtení z oblasti komentáře
(|listpatt==commentlist|) a mimo komentář (|listpatt==normallist|).
@<Vlnkovací funkce |tie|@>=
void tie (input, output)
FILE *input, *output;
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{
int j, ap; /* ap je počet otevřených patternů */
register int k, m, n;
PATTERN *pp;
PATITEM *pi;
@<Inicializace proměnných při startu funkce |tie|@>;
while (!feof(input)) {
@<Otevři nové patterny@>;
if (ap == 0 && ind > BUFI && c !=’\\’) @<Vyprázdni buffer@>;
if (ind >= MAXBUFF) {
fprintf (stderr, "buffer overflow, something wrong ?\n");
exit (BAD_PROGRAM);
}
buff[ind++] = c = getc (input);
if (c == ’\n’) numline++, listpatt = normallist;
if (c == ’%’ && mode!=VERBMODE && buff[ind-2] != ’\\’)
listpatt = commentlist;
@<Projdi otevřené patterny@>;
}
@<Vyprázdni buffer@>;
if (!web) checkmode ();
/* závěrečná kontrola módu */
if (!silent) @<Tiskni závěrečnou zprávu@>;
}
@ @<Inicializace proměnných při startu funkce |tie|@>=
c = ’\n’;
buff[0] = mode = ap = 0; ind = 1;
numline = 1; numchanges = 0;
mode = TEXTMODE;

Jednotlivé sekce jsou uvozeny dvojznakem @* nebo @ . Případ s hvězdičkou
znamená sekci, která uvozuje novou „kapitoluÿ v listingu. Název za hvězdičkou se
objeví v obsahu listingu. Každá sekce může obsahovat tři části v pevně stanoveném
pořadí. Každá z těchto částí může chybět. První část je dokumentační. Tam píšeme
text stejně jako v TEXu (až na výjimky uzavřené mezi znaky |. . .|). Prvním výskytem dvojznaku @d se zahajuje deklarační část sekce a prvním výskytem dvojznaku
@< (který není mezi |. . .|) se zahajuje zápis kódu programu v jazyce C. Tam je
mezi @<...@> deﬁnován název kódu, na který je možno se odvolávat v kódu v jiné
sekci.
Symboly |. . .| v dokumentační části ohraničují pojmy, které jsou použity v kódu.
V listingu budou vytištěny stejným typem písma jako v kódu. Navíc, jedná-li se
o identiﬁkátor programu, bude jeho výskyt zařazen do rejstříku.
V našem příkladě má první sekce uvozená @* všechny tři části. Deklarační část
začíná symbolem @d a je to zkratka za deklarátor #deﬁne, který ctangle přepíše
na začátek programu. Vlastní kód sekce se jmenuje hGlobální deklaracei a obsahuje část programu, která se zařadí mezi globální deklarace. Někde jinde je totiž
sekce, která obsahuje „celý programÿ a tam je napsáno, že tento program se skládá
z hGlobální deklaracei a samozřejmě dalších částí. Z tohoto důvodu program tangle
bude vědět, kam má zařadit napsaný kód.
Druhá sekce (uvozená @ ) obsahuje pouze dokumentační část a část s kódem.
Kód se jmenuje hVlnkovací funkce tiei a určitě je někde jinde použit, aby program
tangle věděl, kam jej má zařadit. Kód sekce obsahuje odkazy na sekce hInicializace
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proměnných při startu funkce tiei, hOtevři nové patternyi a další. Program tangle
zařadí do místa, kde je odkaz, příslušný programový kód deﬁnovaný v jiné sekci.
Díky této skutečnosti vidíme v jednom nerozsáhlém celku řešení celého dílčího problému, který byl zde například realizován cyklem. Kdybychom fyzicky zařadili veškerý kód, který se dovnitř tohoto cyklu zařadit má, neviděli bychom už jedním
pohledem na začátek i konec cyklu, základní myšlenka by byla rušena myšlenkami,
které jsou součástí vložených kódů, a program by byl méně přehledný.
Ve třetí zde ukázané sekci hInicializace proměnných při startu funkce tiei chybí
dokumentační i deklarační část a je zde jen kód programu.
Vidíme, že dobré zvládnutí WEBu umožní programátorovi psát text v tom pořadí,
jak jej napadají myšlenky. Například při psaní sekce hVlnkovací funkce tiei neměl
programátor náladu se zdržovat uvažováním o tom, jak má vypadat hInicializace
proměnnýchi. Proto je to zařazeno až v další sekci.
Nyní si ukážeme, jak vypadá listing programu vlna zpracovaný pomocí cweave
a TEXem. Zaměříme se na naše tři sekce.
25. Vlnkovací funkce. Nejprve připravíme globální deklarace pro „vlnkovacíÿ funkci tie . Funkce tie „ovlnkujeÿ vstupní soubor inﬁle a vytvoří
soubor outﬁle . Při silent ≡ 0 tiskne závěrečnou zprávu o zpracování. V této
zprávě se objeví jméno souboru, které se funkce „dozvíÿ prostřednictvím
globální proměnné ﬁlename . Proměnná numline počítá řádky, proměnná
numchanges sčítá změny, tj. počet doplněných vlnek. Proměnná mode nabývá některé z hodnot TEXTMODE, MATHMODE, DISPLAYMODE a VERBMODE podle
stavu ve čteném textu.
#deﬁne TEXTMODE 0
#deﬁne MATHMODE 1
#deﬁne DISPLAYMODE 2
#deﬁne VERBMODE 3
h Globální deklarace 4 i +≡
char ∗ﬁlename ;
/∗ jméno zpracovávaného souboru ∗/
long int numline , numchanges ;
/∗ pro závěrečnou statistiku ∗/
int mode ;
26. Nyní deﬁnujeme vlnkovací funkci tie . Veškerá činnost se opírá o strukturu patternů. Výhodné je (z důvodu rychlosti) „natvrdoÿ zde implementovat
jen přepínání mezi stavem čtení z oblasti komentáře (listpatt ≡ commentlist )
a mimo komentář (listpatt ≡ normallist ).
h Vlnkovací funkce tie 26 i ≡
void tie (input , output )
FILE ∗input , ∗output ;
{
int j, ap ;
/∗ ap je počet otevřených patternů ∗/
register int k, m, n;
PATTERN ∗pp ;
PATITEM ∗pi ;
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}

h Inicializace proměnných při startu funkce tie 27 i;
while (¬feof (input )) {
h Otevři nové patterny 30 i;
if (ap ≡ 0 ∧ ind > BUFI ∧ c 6= ’\\’) h Vyprázdni buﬀer 28 i;
if (ind ≥ MAXBUFF) {
fprintf (stderr , "buffer overflow, something wrong ?\n");
exit (BAD_PROGRAM);
}
buﬀ [ind ++ ] = c = getc (input );
if (c ≡ ’\n’) numline ++ , listpatt = normallist ;
if (c ≡ ’%’ ∧ mode 6= VERBMODE ∧ buﬀ [ind − 2] 6= ’\\’)
listpatt = commentlist ;
h Projdi otevřené patterny 29 i;
}
h Vyprázdni buﬀer 28 i;
if (¬web ) checkmode ( );
/∗ závěrečná kontrola módu ∗/
if (¬silent ) h Tiskni závěrečnou zprávu 32 i;

Tento kód je použit v sekci 1.

27. h Inicializace proměnných při startu funkce tie
c = ’\n’;
buﬀ [0] = mode = ap = 0;
ind = 1;
numline = 1;
numchanges = 0;
mode = TEXTMODE;

27 i

≡

Viz také sekci 35.
Tento kód je použit v sekci 26.

V názvu každého kódu v lomené závorce je napsáno číslo sekce, kde je kód
poprvé deﬁnován. Vidíme, že kód hGlobální deklaracei má číslo čtyři, tedy poprvé
je deﬁnován v sekci 4. V naší sekci 25 je už pouze doplňován o další části kódu.
Poznáme to i podle toho, že za názvem kódu nenásleduje ≡, ale + ≡. Pokud chceme
vědět, kde je všude kód hGlobální deklaracei deﬁnován, podíváme se do abecedního
seznamu všech názvů kódů nebo do sekce 4. Pokud je kód v sekci deﬁnován poprvé,
najdeme na konci kódu příslušné odkazy drobným písmem.
Ve skutečnosti nebývají v listingu sekce rozděleny do více stránek jako v naší
ukázce. Pokud se nová sekce nevejde na stránku, začíná z důvodu přehlednosti na
další stránce. Také v ukázce není vidět plovoucí záhlaví s datem a hodinou pořízení
listingu, rejstřík identiﬁkátorů programu s odkazy na čísla sekcí, abecední seznam
názvů kódů s odkazy, kde všude byly deﬁnovány, použity a citovány, a konečně
obsah.
Takto vytištěný listing programu můžeme založit a i po létech budeme přesně
vědět, co který kód znamená. Také jej můžeme publikovat, posílat spolupracovníkům, kteří s námi spolupracují na týmovém úkolu apod. Pro všechny je totiž velmi
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dobře čitelný a není nutno luštit v pátém vnoření nějakého cyklu, co tím vlastně
chtěl básník říci.
Poznamenejme, že texty v českém jazyce generované v listingu automaticky jsme
získali velmi snadno. Všechny tyto texty jsou totiž součástí maker v souboru cwebmac.tex a nejsou přímo „vestavěnyÿ do programu cweave. V úvodní části souboru
vlnka.w stačí napsat například \input csmac. Program cweave připojí na úplný
začátek souboru vlna.tex \input cwebmac. Hned poté se provede \input csmac,
tj. načte se soubor, kde si můžeme jazykově závislá makra předeﬁnovat pro český
jazyk.
Ukážeme si ještě výstupy programů ctangle a cweave. Jsou to soubory, do nichž
ve skutečnosti netřeba nahlížet. Jsou totiž určeny pro počítač a nikoli pro člověka.
Uvádíme je zde jen pro ilustraci, aby bylo lépe patrné, jak programy WEBu pracují.
Výstup programu ctangle je určen pro překladač C. Nejsou v něm už žádné
komentáře, ale jen kód programu. Pomocí deklarátoru #line pro preprocesor je zde
uvedeno, jaké je číslo odpovídajícího řádku ve zdrojovém programu vlna.w. Když
kompilátor narazí na syntaktickou chybu, odkáže nás díky deklarátoru #line na
příslušný řádek ve zdrojovém textu vlna.w. Pro stručnost ukážeme jen tu část
kódu, která se týká začátku funkce tie.
void tie(input,output)
FILE*input,*output;
{
int j,ap;
register int k,m,n;
PATTERN*pp;
PATITEM*pi;
/*27:*/
#line 538 "vlna.w"
for(k= 0;k<MAXPATT;k++)lapi[k]= NULL;
c= ’\n’;
buff[0]= mode= ap= 0;ind= 1;
numline= 1;numchanges= 0;
mode= TEXTMODE;
/*:27*//*35:*/
#line 663 "vlna.w"
listpatt= normallist= vlnkalist;
/*:35*/
#line 519 "vlna.w"
;
while(!feof(input)){ ... atd. ...

Ještě se podíváme, jak vypadá soubor vlna.tex, který byl vytvořen programem
cweave. Vidíme, že ani ten není určen k lidské manipulaci. Jeho poslání je jediné –
být vstupem pro TEX a ten si s ním určitě poradí, protože načte nejprve makra ze
souboru cwebmac.tex. V ukázce vidíme pouze text odpovídající sekci 26.
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\M{26}Nyní definujeme vlnkovací funkci \PB{\\{tie}}. Veškerá činnost se opírá
o strukturu patternů. Výhodné je (z důvodu rychlosti) \uv{natvrdo} zde
implementovat jen přepínání mezi stavem čtení z oblasti komentáře
(\PB{$\\{listpatt}\E\\{commentlist}$}) a mimo komentář (\PB{$\\{listpatt}\E%
\\{normallist}$}).
\Y\B\4\X26:Vlnkovací funkce \PB{\\{tie}}\X${}\E{}$\6
\&{void} ${}\\{tie}(\\{input},\39\\{output}){}$\1\1\6
\&{FILE} ${}{*}\\{input},{}$ ${}{*}\\{output};\2\2{}$\6
${}\{{}$\1\6
\&{int} \|j${},{}$ \\{ap};\C{ ap je počet otevřených patternů }\6
\&{register} \&{int} \|k${},{}$ \|m${},{}$ \|n;\6
\&{PATTERN} ${}{*}\\{pp};{}$\6
\&{PATITEM} ${}{*}\\{pi};{}$\7
\X27:Inicializace proměnných při startu funkce \PB{\\{tie}}\X;\6
\&{while} ${}(\R\\{feof}(\\{input})){}$\5
${}\{{}$\1\6
\X30:Otevři nové patterny\X;\6
\&{if} ${}(\\{ap}\E\T{0}\W\\{ind}>\.{BUFI}\W\|c\I\.{’\\\\’}){}$\1\5
\X28:Vyprázdni buffer\X;\2\6
\&{if} ${}(\\{ind}\G\.{MAXBUFF}){}$\5
${}\{{}$\1\6
${}\\{fprintf}(\\{stderr},\39\.{"buffer\ ov}\)\.{erflow,\ something\
wro}\)\.{ng\ ?\\n"});{}$\6
\\{exit}(\.{BAD\_PROGRAM});\6
\4${}\}{}$\2\6
${}\\{buff}[\\{ind}\PP]\K\|c\K\\{getc}(\\{input});{}$\6
\&{if} ${}(\|c\E\.{’\\n’}){}$\1\5
${}\\{numline}\PP,\39\\{listpatt}\K\\{normallist};{}$\2\6
\&{if} ${}(\|c\E\.{’\%’}\W\\{mode}\I\.{VERBMODE}\W\\{buff}[\\{ind}-%
\T{2}]\I\.{’\\\\’}){}$\1\5
${}\\{listpatt}\K\\{commentlist};{}$\2\6
\X29:Projdi otevřené patterny\X;\6
\4${}\}{}$\2\6
\X28:Vyprázdni buffer\X;\6
\&{if} ${}(\R\\{web}){}$\1\5
\\{checkmode}(\,);\C{ závěrečná kontrola módu }\2\6
\&{if} ${}(\R\\{silent}){}$\1\5
\X32:Tiskni závěrečnou zprávu\X;\2\6
\4${}\}{}$\2\par
\U1.\fi

12.8. Zdrojový text TEXu
Pokud bude chtít čtenář hledat rozsáhlejší ukázku programovací metody WEB,
může třeba sáhnout po souboru tex.web, tedy po zdrojovém textu samotného
TEXu. Soubor má velikost větší než 1 MB a byl napsán jedinou lidskou bytostí.
Obsahuje 1 377 WEBovských sekcí a listing programu si můžeme pořídit pomocí
weave nebo zakoupením knihy TEX: The Program [67]. Na 594 stránkách listingu
najde čtenář důkladně dokumentovaný program. Velmi podobně vypadá soubor
mf.web, tedy zdrojový text METAFONTu. To, co v listingu TEXu nenajdeme, je
prvních několik řádků souboru tex.web, ve kterých je stručná poznámka ke Copyrightu. Způsob formulace této poznámky dostatečně charakterizuje speciﬁcký
autorův smysl pro humor, nicméně je to řečeno jasně. Dále si můžeme všimnout
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vývoje jednotlivých verzí TEXu. Také asi nikomu neujde, že ten, kdo najde v TEXu
chybu, obdrží od autora příslušný počet dolarů. Ukázka úvodních řádků souboru
tex.web, který patří k nejpozoruhodnějších softwarovým výtvorům dnešní doby, je
dobrým zakončením našeho povídání o TEXu v této knížce.
%
%
%
%
%
%

This program is copyright (C) 1982 by D. E. Knuth; all rights are reserved.
Copying of this file is authorized only if (1) you are D. E. Knuth, or if
(2) you make absolutely no changes to your copy. (The WEB system provides
for alterations via an auxiliary file; the master file should stay intact.)
See Appendix H of the WEB manual for hints on how to install this program.
And see Appendix A of the TRIP manual for details about how to validate it.

% TeX is a trademark of the American Mathematical Society.
% METAFONT is a trademark of Addison-Wesley Publishing Company.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version

0 was released in September 1982 after it passed a variety of tests.
1 was released in November 1983 after thorough testing.
1.1 fixed ‘‘disappearing font identifiers’’ et alia (July 1984).
1.2 allowed ‘0’ in response to an error, et alia (October 1984).
1.3 made memory allocation more flexible and local (November 1984).
1.4 fixed accents right after line breaks, et alia (April 1985).
1.5 fixed \the\toks after other expansion in \edefs (August 1985).
2.0 (almost identical to 1.5) corresponds to "Volume B" (April 1986).
2.1 corrected anomalies in discretionary breaks (January 1987).
2.2 corrected "(Please type...)" with null \endlinechar (April 1987).
2.3 avoided incomplete page in premature termination (August 1987).
2.4 fixed \noaligned rules in indented displays (August 1987).
2.5 saved cur_order when expanding tokens (September 1987).
2.6 added 10sp slop when shipping leaders (November 1987).
2.7 improved rounding of negative-width characters (November 1987).
2.8 fixed weird bug if no \patterns are used (December 1987).
2.9 made \csname\endcsname’s "relax" local (December 1987).
2.91 fixed \outer\def\a0{}\a\a bug (April 1988).
2.92 fixed \patterns, also file names with complex macros (May 1988).
2.93 fixed negative halving in allocator when mem_min<0 (June 1988).
2.94 kept open_log_file from calling fatal_error (November 1988).
2.95 solved that problem a better way (December 1988).
2.96 corrected bug in "Infinite shrinkage" recovery (January 1989).
2.97 corrected blunder in creating 2.95 (February 1989).
2.98 omitted save_for_after at outer level (March 1989).
2.99 caught $$\begingroup\halign..$$ (June 1989).
2.991 caught .5\ifdim.6... (June 1989).
2.992 introduced major changes for 8-bit extensions (September 1989).
2.993 fixed a save_stack synchronization bug et alia (December 1989).
3.0 fixed unusual displays; was more \output robust (March 1990).
3.1 fixed nullfont, disabled \write{\the\prevgraf} (September 1990).
3.14 fixed unprintable font names and corrected typos (March 1991).
3.141 more of same; reconstituted ligatures better (March 1992).
3.1415 preserved nonexplicit kerns, tidied up (February 1993).

% A reward of $327.68 will be paid to the first finder of any remaining bug,
% not counting changes introduced after August 1989.
% Although considerable effort has been expended to make the TeX program
% correct and reliable, no warranty is implied; the author disclaims any
% obligation or liability for damages, including but not limited to
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% special, indirect, or consequential damages arising out of or in
% connection with the use or performance of this software. This work has
% been a ‘‘labor of love’’ and the author hopes that users enjoy it.
... dalších 24 854 řádků v této ukázce vynecháno ....

Náměty k dalšímu čtení
Mezi články, které uvádějí problematiku WEBu je třeba připomenout především
Knuthův Literate Programming [65], [75]. Uveďme dále literaturu ke dvěma variantám WEBu: Fortran WEB [10] a CWEB [76].
O metodě dobře dokumentovaných maker pomocí stylu doc pojednává Mittelbachův článek v TUGboatu The doc option [85]. Pokud chceme tento způsob psaní
maker používat, stačí si zpracovat doc.doc, resp. doc.dtx.
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DODATEK

A

Slovníček TEX-primitivů
V kapitole sedmé byly uvedeny ukázky programovacího jazyka TEXu. Tento
jazyk je vystavěn z tzv. primitivních příkazů, které jsou vestavěny do programu
TEX. Primitivních příkazů je zhruba 300 a v tomto dodatku jsou všechny uvedeny
v abecedním pořadí. Slovníček může sloužit pro lepší orientaci v TEXbooku. Nedoporučuje se ale začínat s TEXem tím způsobem, že se člověk naučí jeho primitivy.
Ve slovníčku je za každým primitivem popis jeho parametrů podobně jako
v TEXbooku v kap. 24–26. Tyto pojmy zůstávají v anglickém jazyce. Pak následuje
v hranaté závorce gramatická kategorie primitivu:
[h] – horizontal command: vrací tiskový materiál do horizontálního seznamu.
[v] – vertical command: vrací tiskový materiál do vertikálního seznamu.
[m] – math. command: práce s matematickým seznamem.
[exp] – expandable command: zpracovávaný expand-procesorem.
[p] – primitive command: zpracovávaný hlavním procesorem.
[a] – assigment: přiřazení, provedené hlavním procesorem.
[integer] – integer parameter: (podobně [dimen], [glue], [tokens] . . . ).
[i-integer] – internal integer: read only parametr typu integer.
[s-integer] – special integer: parametr, jehož hodnota je vždy globální.
V závorce za slovem plain: je u parametrů uvedena výchozí hodnota parametru
tak, jak ji deﬁnuje plainTEX. Hodnoty pro LATEX jsou často závislé až na použitém
stylu, a proto nejsou uvedeny.
Za označením Kn: jsou uvedeny stránky z TEXbooku, týkající se jmenovaného
primitivu. Jedná se o 19. vydání, October 1990. Stránky se shodují i pro jiná vydání,
popisující TEX 3.x. Tyto stránky jsou seřazeny podle důležitosti.
Některé pojmy zůstávají nepřeloženy v uvozovkách.
\

[h] Mezera. Vloží stejnou mezeru (glue), jako hspace tokeni při \spacefactor=1000. Kn: 285, 290, 10, 19, 86–87, 154, 283, 323, 351, 8, 73, 74, 163, 167,
381.

\-

[h] Ekvivalent k \discretionary{t}{}{}. Místo pro rozdělení slova. Přitom
znak t je deﬁnován jako \char\hyphenchar\the\font pro \hyphenchar\the
\font v intervalu (0, 255) a t=„nicÿ pro jiné hodnoty. Obvykle t reprezentuje
rozdělovník (divis), viz \hyphenchar, \defaulthyphenchar. Kn: 455, 95, 283,
287, 292
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[h] Italická korekce. Vloží mezeru, deﬁnovanou ve fontu pro poslední použitý
znak. Kn: 287, 292, 382, 455, 14, 64, 306.
\abovehdimeni [m] Jako \over, navíc s možností deﬁnice vlastní tloušťky zlomkové čáry. Kn: 292, 152, 444–445, 143.
\abovedisplayshortskip [glue] Vertikální mezera mezi textem a rovnicí (nad
rovnicí), pokud poslední řádek textu je krátký (plain: 0pt plus 3pt). Kn: 189,
274, 348, 415.
\abovedisplayskip [glue] Vertikální mezera mezi textem a rovnicí (nad rovnicí)
(plain: 12pt plus 3pt minus 9pt). Kn: 189, 190, 194, 274, 291, 348, 415.
\abovewithdelimshdelim1ihdelim2ihdimeni [m] Jako \above společně se závorkami hdelim1i a hdelim2i po stranách. Kn: 292, 152, 444–445.
\accenth8-bit numberihoptional assignmentsihcharacteri [h] Akcent. Znak s kódem h8-bit numberi umístí nad hcharacteri. Umístění na geometrickou osu je
korigováno podle výšky a sklonu písmene. Kn: 286, 9, 54, 86, 283.
\adjdemerits [integer] „Demeritsÿ (kvadrát penalty) za spojení vizuálně nekompatibilních řádků bezprostředně pod sebou (plain: 10 000). Kn: 98, 273, 314,
348.
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\advancehnumeric variableihoptional byihnumberi [a] Součet a přiřazení. Do
hnumeric variablei se uloží její hodnota zvětšená o hnumberi. Kn: 276, 21,
118–119, 218, 256, 355.
\afterassignmenthtokeni [exp] Expand procesor vrátí htokeni až po provedení
prvního přiřazení. Kn: 279, 215, 352, 364, 376, 401.
\aftergrouphtokeni [exp] Expand procesor vrátí htokeni až po ukončení skupiny.
Kn: 279, 215, 379, 363, 374, 377
\atop [m] Jako \over ovšem bez zlomkové čáry. Tj. umístí dva objekty nad sebe.
Kn: 292, 444, 152, 143, 145, 178.
\atopwithdelimshdelim1ihdelim2i [m] Jako \atop, navíc kolem umístí natahovací závorky (použití např. pro kombinatorická čísla). Kn: 292, 444, 152, 324,
360.
\badness [i-integer] Hodnota parametru „badnessÿ pro naposledy sestavovaný
box. Vzorec pro výpočet „badnessÿ je: b = 100×(hskutečnéi/hpovolenéi)3, kde
ke slovům ve zlomku dopište (současně) hroztaženíi nebo hstaženíi. Pozor, pro
hstaženíi platí tento vzorec pouze pro hodnoty zlomku menší nebo rovny jedné,
jinak je b = ∞ a pro hroztaženíi platí vzorec jen pro b ≤ 10 000, jinak je
b = 10 000. Kn: 214, 271, 229.
\baselineskip [glue] Vertikální mezera mezi účařími dvou následujících řádků.
Tato hodnota může být ignorována – viz \lineskiplimit (plain: 12pt). Kn:
80, 104, 194, 253, 274, 281, 342, 349, 78–79, 256, 351–352, 409, 414–415.
\batchmode [a] Nastaví se způsob zpracování, při němž TEX přeskakuje chyby a
nezobrazuje vůbec nic na terminálu. Kn: 32, 277, 299, 336.
\begingroup [p] Otevření skupiny, která musí být zavřena nikoli alternativou pro
}, ale příkazem \endgroup. Kn: 279, 21, 249, 262, 380, 407, 419.
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\belowdisplayshortskip [glue] Vertikální mezera mezi rovnicí a textem (pod
rovnicí), je-li poslední řádek před rovnicí krátký (plain: 7pt plus 3pt minus
4pt). Kn: 189, 274, 348, 415.
\belowdisplayskip [glue] Vertikální mezera mezi rovnicí a textem (pod rovnicí),
pokud je poslední řádek před rovnicí dlouhý (plain: 12pt plus 3pt minus 9pt).
Kn: 189, 190, 194, 274, 291, 348, 415.
\binoppenalty [integer] Penalta za rozdělení matematického výrazu v textu
v místě binárního operátoru (plain: 700). Kn: 446, 101, 174, 272, 322, 348.
\botmark [exp] Poslední značka na aktivní stránce. Viz \mark. Kn: 258, 259–260,
213, 280, 262–263.
\boxh8-bit numberi [p] Vrací box z registru h8-bit numberi do aktivního seznamu
a obsah registru vymaže. Kn: 278, 120–122, 151, 222, 346, 354, 386, 387.
\boxmaxdepth [dimen] Maximální povolená hloubka boxu (plain: \maxdimen,
tj. 16383.99999pt). Kn: 81, 113, 249, 274, 255, 348.
\brokenpenalty [integer] Přidaná penalta za zlom stránky v místě, kde je rozdělené slovo (plain: 100). Kn: 104, 105, 272, 348.
\catcodeh8-bit numberi [p] Výsledkem konstrukce je parametr typu integer, do
nějž lze dosadit (případně číst) „category codeÿ znaku s kódem h8-bit numberi.
(plain: 0 pro \, 1 pro {, 2 pro }, 3 pro $, 4 pro &, 5 pro ^^M, 6 pro #, 7 pro ^, 8 pro
_, 9 (hnulli) nepřiřazeno, 10 pro , 11 pro písmena (v češtině i akcentovaná),
12 pro zbytek, 13 pro ~, 14 pro %, 15 (invalid) pro ^^?) Kn: 271, 134, 214, 305,
39, 343, 380–382, 384, 390–391, 421, 424.
\charhnumberi [p] Do aktivního seznamu vrací znak s kódem hnumberi z aktivního fontu. Kn: 286, 76, 86, 155, 283, 289, 452, 43–46, 340, 427.
\chardefhcontrol sequenceihequalsihnumberi [a] Nová hcontrol sequencei bude
synonymem pro sekvenci \charh8-bit numberi. Kn: 277, 44, 121, 155, 210,
214, 215, 272, 336, 452.
\cleaders [v,h,m] Jako \leaders, navíc centruje; tj. mezera před prvním boxem
z \leaders a posledním boxem je stejná. Kn: 224, 225–226, 357, 374.
\closeinh4-bit numberi [p] Uzavře vstupní soubor s číslem h4-bit numberi (programátorské close). Kn: 217, 280.
\closeouth4-bit numberi [p] Uzavře výstupní soubor s číslem h4-bit numberi
(programátorské close). Kn: 280, 226–228, 254, 422.
\clubpenalty [integer] Přidaná penalta za zlom stránky po prvním řádku odstavce (plain: 150). Kn: 104, 113, 272, 317, 348, 419.
\copyh8-bit numberi [p] Jako \box, ovšem obsah registru nemaže. Kn: 222, 120,
151, 278, 329, 374, 386, 407.
\counth8-bit numberi [p] Výsledkem konstrukce je parametr typu [integer]. Příkaz
umožní přístup k 256 tzv. registrům typu [integer]. Kn: 271, 276, 118–122, 207–
208, 346–347, 379.
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\countdefhcontrol sequenceihequalsih8-bit numberi [a] Nová hcontrol sequencei
bude synonymem pro \counth8-bit numberi. Kn: 277, 119, 121, 210, 215, 271,
346–347.
\cr

[p] Ukončení řádky (sloupce) v \halign (\valign). Kn: 245, 248, 275, 282,
351, 352, 385–386, 175–177, 190–197, 231–238, 412, 418, 421.

\crcr [p] Jako \cr, platný ale jen tehdy, pokud nepředchází \cr. Kn: 249, 275,
282, 385, 361–362, 412, 421.
\csname [exp] Start sestavení kontrolní sekvence, která může obsahovat jakékoli
znaky vyjma primitivů. Kontrolní sekvence je ukončena slovem \endcsname
Kn: 213, 40–41, 348, 375.
\day [integer] Den v měsíci. Údaj je v okamžiku spuštění TEXu načten ze systémové proměnné data a času. Kn: 273, 349, 406.
\deadcycles [s-integer] Počet momentálních vyvolání \output rutiny bez provedení akce \shipout. Kn: 255, 214, 264, 271, 283, 401.
\def [p,a] Deﬁnice nového makra. Kn: 444, 136, 199–208, 215, 275–276.
\defaulthyphenchar [integer] Hodnota pro \hyphenchar v okamžiku zavedení
fontu před případnou změnou tohoto parametru (plain: ‘\-). Kn: 273, 348.
\defaultskewchar [integer] Hodnota pro \skewchar v okamžiku zavedení fontu
před případnou změnou tohoto parametru (plain: −1). Kn: 273, 348.
\delcodeh8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [integer], který
obsahuje informaci o vlastnostech znaku s ASCII kódem h8-bit numberi při použití tohoto znaku jako „delimiterÿ (Tj. po příkazech \left a \right). Tato
informace je ve tvaru h24-bit numberi, hexadecimálně např. ABCDEF znamená, že malá varianta se hledá v rodině fontu A s kódem BC a velká v rodině
fontu D s kódem EF. Ve fontu s velkou variantou se předpokládá zřetězení
na postupně se zvětšující znaky, končící odkazem na segmenty, z nichž lze poskládat libovolně vysoký symbol (plain: \delcode‘.=0 (prázdný delimiter) a
ostatní podle přirozeného významu). Kn: 156, 290, 214, 271, 345.
\delimiterh27-bit numberi [m] Při použití v příkazech \left a \right se vysází jako „delimiterÿ. V takovém případě se použije nižších 24 bitů k získání
analogické informace, jako u \delcode. Mimo příkaz \left, \right se vysází
znak v malé verzi jako math objekt třídy, která je deﬁnovaná ve zbylých třech
bitech. Kn: 156, 289–290, 359.
\delimiterfactor [integer] Koeﬁcient poměru výšky natahovací závorky (delimiter) k výšce formule, která je do závorek uzavřená. Koeﬁcient je pronásoben
tisícem (plain: 901). Kn: 446, 152, 273, 348.
\delimitershortfall [dimen] Maximální velikost části matematické formule,
které je dovoleno přečnívat přes natahovací závorku (plain: 5pt). Kn: 446, 152
274, 348.
\dimenh8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [dimen]. Příkaz
umožní přístup k 256 tzv. registrům typu [dimen]. Kn: 271, 276, 118–122, 346–
347, 349, 360, 363, 395.
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\dimendefhcontrol sequenceihequalsih8-bit numberi [a] Nová hcontrol sequencei
bude synonymem pro \dimenh8-bit numberi. Kn: 277, 119, 215, 346–347.
\discretionary{hpre-breaki}{hpost-breaki}{hno-breaki} [h] Místo pro rozdělení slova. Navíc deﬁnuje tvar slova při rozdělení a bez rozdělení. Například
Zu\discretionary{k-}{k}{ck}er označuje slovo Zucker, které v případě rozdělení má tvar Zuk-ker. Kn: 287, 292, 95–96, 283, 286.
\displayindent [dimen] Velikost odsunutí řádku odstavce, který odpovídá místu
s výskytem rovnice (viz \parshape, \hangindent). Tento parametr lze před
sestavením rovnice měnit (např. v \everydisplay) a tím ovlivnit algoritmus
pro horizontální usazení rovnice. Kn: 188, 190, 274, 291, 349.
\displaylimits [m] Umístění indexů je závislé na tom, zda je aktivní režim D
nebo T (tj. standardní chování). Tento příkaz uvedený za příkazy \limits
resp. \nolimits ruší jejich platnost. Kn: 292, 144, 159, 443.
\displaystyle [m] Nastaví režim D (displaystyle) pro sestavování matematického seznamu. Jedná se o základní velikost při tzv. prostorné sazbě matematiky
(rovnice). Kn: 292, 141–142, 362.
\displaywidowpenalty [integer] Přidaná penalta za zlom stránky před řádkem
v odstavci, za nímž následuje rovnice (plain: 50). Kn: 104, 272, 348.
\displaywidth [dimen] Šířka řádky odstavce, která odpovídá místu s výskytem
rovnice. Tento parametr lze před spuštěním algoritmu pro sestavení rovnice
měnit (např. v \everydisplay) a tím ovlivnit horizontální usazení rovnice.
Kn: 188, 190, 274, 349.
\dividehnumeric variableihoptional byihnumberi [a] Hodnotu hnumeric variablei
celočíselně podělí číslem hnumberi a uloží zpět do hnumeric variablei. Kn: 276,
118–119, 218–219, 391, 397, 398, 417.
\doublehyphendemerits [integer] „Demeritsÿ (kvadrát penalty) za takový zlom
řádků, že dva řádky těsně pod sebou končí rozděleným slovem (plain: 10 000).
Kn: 98, 273, 348, 451.
\dph8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [dimen]. Umožňuje přístup k hodnotě „hloubka boxuÿ, která odpovídá boxu z registru h8-bit
numberi. Kn: 388–389, 120, 271, 316, 417.
\dump [v] Uloží obsah paměti do binárního souboru s příponou .fmt. Příkaz je
možný jen v iniTEXu a není možný uvnitř skupiny. Kn: 283, 286, 336, 344.
\edef [p,a] Jako \def s tím rozdílem, že se záměnný seznam expanduje před
přiřazením nové kontrolní sekvenci a nikoli až v okamžiku použití sekvence.
Kn: 275, 215–216, 328, 348, 373–374.
\else [exp] Součást konstrukce \if xy .. \else .. \fi. Kn: 213, 207, 210.
\emergencystretch [dimen] Přidaný parametr roztahovatelnosti ke každé mezeře typu „glueÿ při neúspěšném prvním a druhém průchodu algoritmu řádkového zlomu, tj. když startuje třetí (poslední) průchod. Viz \tolerance,
\pretolerance. Kn: 107, 274.
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\end [v] Není-li hlavní vertikální seznam prázdný, pak přidá \vfill a vyvolá
\output rutinu. V každém případě ukončí běh TEXu. Kn: 264, 283, 23, 26, 87,
286, 299, 27, 336, 403.
\endcsname [exp] Ukončení a kompletování kontrolní sekvence zahájené slovem
\csname. Kn: 213, 40–41, 283, 348, 375.
\endgroup [p] Ukončuje skupinu, která byla otevřena pomocí \begingroup. Kn:
279, 21, 249, 262, 380, 407, 419.
\endinput [exp] Ukončí čtení ze souboru po dočtení aktivního řádku. Kn: 214,
47.
\endlinechar [integer] Hodnota ASCII kódu znaku, který je input procesorem
vždy připojen na konec každého řádku (plain: 13). Kn: 48, 348, 273, 331, 390–
391.
\eqno [m] Konstrukce $$hdisplay math mode materiali\eqnohmath mode materiali$$ umožní umístit vpravo od centrované rovnice např. číslo rovnice. Kn:
293, 189–191, 193, 375–376, 186–187.
\errhelp [tokens] Co se zobrazí na terminálu, pokud uživatel při chybě žádá
podrobnější vysvětlení příkazem H. Kn: 280, 275, 347.
\errmessagehgeneral texti [p] Vyvolá se chybová rutina a vypíše se základní
chybové hlášení ve tvaru hgeneral texti. Kn: 279–280, 216, 347, 418.
\errorcontextlines [integer] Maximální počet dalších řádků s postupně hloub
a hloub expandovanými makry, které se mají zobrazit při chybě (plain: 5). Kn:
34, 273, 348.
\errorstopmode [a] Nastaví se způsob zpracování, při kterém se TEX zastaví při
každé chybě a nabídne iteraktivní řešení (otazník na terminálu). Kn: 32, 33,
277, 299.
\escapechar [integer] Číslo kódu prvního znaku, který se použije při konverzi
z kontrolní sekvence do řady „tokensÿ. Např. při příkazu \string nebo \write.
Kn: 228, 348, 40, 213, 273, 308, 377.
\everycr [tokens] Seznam „tokensÿ, který expand procesor vloží vždy po příkazu
\cr nebo po platném příkazu \crcr. Kn: 275, 362.
\everydisplay [tokens] Seznam „tokensÿ, který expand procesor vloží vždy po
otevíracím $$ při startu sestavení rovnice. Kn: 287, 179, 275, 326.
\everyhbox [tokens] Seznam „tokensÿ, který expand procesor vloží vždy po otevíracím { při startu sestavení horizontálního seznamu. Kn: 275, 279.
\everyjob [tokens] Seznam „tokensÿ, který expand procesor vloží vždy při spuštění TEXu. Tento parametr má smysl naplnit při iniTEXu. Kn: 275.
\everymath [tokens] Seznam „tokensÿ, který expand procesor vloží vždy po otevíracím $ při startu sestavení matematického seznamu v textu. Kn: 287, 293,
179, 275, 326.
\everypar [tokens] Seznam „tokensÿ, který expand procesor vloží vždy při přechodu do odstavcového režimu. Kn: 282, 283, 215, 253, 275, 105, 262, 333, 381,
407, 421.
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\everyvbox [tokens] Seznam „tokensÿ, který expand procesor vloží vždy po otevíracím { při startu sestavení vertikálního seznamu. Kn: 275, 279.
\exhyphenpenalty [integer] Penalta za zlom řádku v místě \discretionary v případě, že hpre-breaki text je prázdný. Tj. nikoli pro \- (plain: 50). Kn: 96, 272,
262, 348.
\expandafterhtoken1ihtoken2i [exp] Expand procesor nejprve provede expanzi
htoken2i a pak teprve expanduje htoken1i, přičemž výsledek expanze htoken2i
zůstává v seznamu „tokensÿ na svém místě a čeká na další zpracování. Například výsledek expanze htoken2i může vstupovat jako parametr(y) pro expanzi
htoken1i. Kn: 213, 215, 40, 260, 308, 330, 348, 374–380.

\fam [integer] Číslo aktivní matematické rodiny fontů Kn: 289–290, 154–159, 273,
346–347, 351, 358, 414–415.
\fi [exp] Součást konstrukce \if xy .. \else .. \fi Kn: 213, 207, 210.
\finalhyphendemerits [integer] „Demeritsÿ (kvadrát penalty) za rozdělení slova
na konci předposledního řádku odstavce (plain:5 000). Kn: 98, 273, 106, 348,
451.
\firstmark [exp] První značka na aktivní stránce. Viz \mark. Kn: 258, 213, 259–
260, 280.
\floatingpenalty [integer] Penalta přidaná za roztržení objektu „insertÿ na více
stránek. Kn: 123–125, 272, 281, 363.
\fonthcontrol sequenceihequalsihﬁlenameihat clausei [a] Zavede se nový font
z .tfm souboru a přiřadí se mu jméno hcontrol sequencei. Kn: 213, 276, 16–17,
60, 210, 214–215, 271.
\fontdimenhnumberihfonti [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [dimen].
Umožní se přístup do hnumberi-tého parametru „fontdimenÿ fontu hfonti. Kn:
271, 277, 433, 76, 157, 214, 441, 447, 179, 355–356, 375, 390.
\fontnamehfonti [exp] Vrátí jméno souboru, které odpovídá fontu hfonti. Kn: 213,
214.
\futurelethcontrol sequenceihtoken1ihtoken2i [a, exp] Do hcontrol sequencei se
přiřadí htoken2i, pak se expanduje htoken1i, přičemž htoken2i zůstává v lineárním seznamu „tokensÿ na svém místě a čeká na expanzi příp. jiné zpracování.
Kn: 207, 215, 277, 262, 363, 375–377, 423.
\gdef [a] Ekvivalent \global\def. Kn: 206, 215, 275, 352, 407.
\global [p] Následující deﬁnice či jiné přiřazení je globální, tj. přesahuje hranice
aktuální skupiny. Kn: 275, 119, 206, 232, 256, 301, 307, 346, 21, 218.
\globaldefs [integer] Je-li tento parametr kladný, pak všechna přiřazení jsou
automaticky „globalÿ. Je-li záporný, pak všechna přiřazení jsou automaticky
„localÿ bez závislosti na existenci slova \global. Je-li nulový, pak přiřazení je
lokální právě tehdy, když není použito slovo \global (explicite: 0). Kn: 275,
238, 273.
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\halignhbox speciﬁcationi{halignment materiali} [v,m] Sestavení řádků tak, aby
jednotlivé části řádků lícovaly do sloupců podle úvodní speciﬁkace. Kn: 282,
291, 117, 190, 193, 194, 235–249, 286, 302, 352, 326, 361–362, 386, 392.
\hangafter [integer] Speciﬁkace těch řádků v odstavci, kterých se týká \hangindent. Kladná hodnota: odsazení se netýká prvních \hangafter řádků; záporná hodnota: odsazení se týká prvních -\hangafter řádků. Kn: 102, 103–
104, 273, 348–349, 419.
\hangindent [dimen] Velikost odsazení těch řádků v odstavci, které jsou speciﬁkované hodnotou \hangafter. Kladná hodnota: Odsazení zleva; záporná hodnota: odsazení zprava (po každém vstupu do vertikálního módu se nastavuje
zpět na 0pt – neodsazovat). Kn: 102, 274, 349, 262, 407.
\hbadness [integer] Maximální hodnota „badnessÿ, při níž TEX ještě nekřičí Underfull \hbox. Kn: 302, 29, 272, 401, 348, 387–388.
\hboxhbox speciﬁcationi{hhorizontal materiali} [h,v,m] Sestaví horizontální box.
Kn: 64–67, 77, 86, 93, 151, 159, 163, 175, 179, 185–186, 221, 111, 278, 282,
388–389.
\hfil [h] Vloží „glueÿ stejně jako příkaz \hskip 0pt plus 1fil, tj. libovolně
natahovací mezeru. Kn: 71–72, 194, 235–237, 283, 285, 290, 397.
\hfill [h] Vloží „glueÿ stejně jako příkaz \hskip 0pt plus 1fill, tj. libovolně
natahovací mezeru, která anuluje mezery typu \hfil. Kn: 71–72, 142, 177, 194,
233, 283, 285, 290.
\hfilneg [h] Vloží „glueÿ stejně jako příkaz \hskip 0pt plus -1fil, tj. stornuje
případný \hfil. Kn: 72, 100, 233, 283, 285, 290, 397.
\hfuzz [dimen] Velikost přesazení přes stanovenou šířku \hboxu, která se toleruje
místo aby se ohlásilo Overfull \hbox (plain: 0.1pt). Kn: 302, 30, 274, 348,
387–388.
\hoffset [dimen] Určuje horizontální usazení stránky na papíru v okamžiku provedení \shipout. Platí: \hoffset + 1 in = vzdálenost levého horního rohu
boxu od levého okraje papíru (plain 0pt). Viz též \voffset. Kn: 251, 274, 342.
\holdinginserts [integer] Pokud je parametr kladný, pak objekty typu „insertsÿ
nejsou umisťovány do svých boxů v okamžiku vyvolání \output rutiny. Kn:
125, 273, 400.
\hrule [v] Obdélník, který má implicitní šířku závislou na výsledné šířce \vboxu,
v němž je použit. Implicitní výška je 0.4pt a hloubka 0pt. Všechny tři údaje
se dají explicitně formulovat pomocí řídicích slov width, height a depth. Kn:
281–282, 64, 85, 221–225, 286, 24, 246, 357, 420, 421.
\hsize [dimen] Šířka jednotlivých \hboxů, které se sestavují při algoritmu řádkového zlomu. Tj. šířka řádků právě sestavovaného odstavce. Výjimka – viz
\hangindent a \parshape (plain: 6,5in, české nastavení A4: 159,2mm). Kn:
102, 188, 237, 251, 274, 413, 415, 26–27, 60, 257, 340–341, 348, 387, 406, 407,
417.
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\hskiphgluei [h] Vloží „glueÿ (horizontální mezeru) požadované hodnoty. Je-li ve
vertikálním režimu, nejprve přejde do odstavcového režimu. Kn: 285, 71, 86,
168, 283, 290, 314.
\hss [h] Vloží „glueÿ stejně jako příkaz \hskip 0pt plus 1fil minus 1fil, tj.
libovolně stahovací i natahovací mezeru. Kn: 71, 233, 283, 285, 290, 442, 82–83.
\hth8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [dimen]. Umožňuje přístup k hodnotě „výška boxuÿ, která odpovídá boxu z registru h8-bit
numberi. Kn: 388–389, 120, 271, 417.
\hyphenationhgeneral texti [a] Uživatelská deﬁnice výjimek z pravidel dělení.
Slo-va se pí-šou tak-to a od-dě-lu-jí se me-ze-ra-mi. Kn: 452–453, 277, 455,
419.
\hyphencharhfonti [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [integer]. Příkaz
umožní přístup k registru „hyphencharÿ daného fontu hfonti. Tato hodnota
určuje kód znaku, který uvnitř slova způsobí, že se za něj automaticky vloží
\discretionary{}{}{}. Většinou nastaveno na znak -, takže např. „je-liÿ se
rozdělí jako „je-liÿ a nikoli jako „je--liÿ. Vysokou hodnotou \exhyphenpenalty
lze dělení tohoto typu potlačit. Druhý význam pro \hyphencharhfonti: Parametr odpovídá kódu znaku, který se použije jako rozdělovník v daném fontu.
Je-li roven −1, je dělení slov v daném fontu potlačeno. Kn: 271, 277, 95, 214,
273, 286, 351, 395, 454, 455, 414.
\hyphenpenalty [integer] Penalta za rozdělení slova obecně (plain: 50). Kn: 96,
101, 272, 348, 451.
\ifhtoken1ihtoken2i [exp] Test, zda ASCII kódy se rovnají. Pro stručnost nebudeme konstrukci \if xy htrue texti \else hfalse texti\fi pro všechny typy
příkazů \if znova vypisovat. Expand procesor zpracovává htrue texti pokud
test dopadl kladně, jinak hfalse texti. Část \else hfalse texti je nepovinná.
Příkazy \if mohou být vnořené. Toto platí pro všechny typy příkazů \if. Kn:
209, 210–211, 307, 377, 379.
\ifcasehnumberihcase0 i\or...\orhcasen i\elsehothersi\fi [exp] Větvení zpracování podle hnumberi na n + 1 větví. Kn: 210, 349, 373, 390, 406.
\ifcathtoken1ihtoken2i [exp] Test na shodu hodnot \catcode. Kn: 209, 210, 307,
377.
\ifdimhdimen1ihrelationihdimen2i [exp] Porovnávají se velikosti typu [dimen].
Kn: 209, 353, 387, 417.
\ifeofh4-bit numberi [exp] Test, zda vstupní soubor s číslem h4-bit numberi není
načten až do konce. Soubor je přiřazen příkazem \openin a čten příkazem
\read. Kn: 210, 217.
\iffalse [exp] Test dopadne vždy „falseÿ. Použití pro implementaci logického
typu boolean. Kn: 210, 211, 260–261, 348, 385–386.
\ifhboxh8-bit numberi [exp] Test, zda \boxh8-bit numberi je \hbox. Kn: 210,
392, 399.
\ifhmode [exp] Test, zda probíhá sestavení horizontálního seznamu. Kn: 209, 363.
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\ifinner [exp] Test, zda probíhá sestavení vnitřního seznamu. Tedy nikoli hlavního vertikálního, odstavcového ani „displayÿ matematického. Kn: 209.
\ifmmode [exp] Test, zda probíhá sestavení matematického seznamu. Kn: 209,
215, 240, 353, 356, 360, 423.
\ifnumhnumber1ihrelationihnumber2i [exp] Porovnávají se velikosti typu [integer].
Kn: 209, 208, 218–219.
\ifoddhnumberi [exp] Test, zda číslo je liché. Kn: 209, 207, 416, 418–419.
\iftrue [exp] Test dopadne vždy „trueÿ. Použití pro implementaci logického typu
boolean. Kn: 210, 211, 260–261, 348.
\ifvboxh8-bit numberi [exp] Test, zda \boxh8-bit numberi je \vbox. Kn: 210.
\ifvmode [exp] Test, zda probíhá sestavení vertikálního seznamu. Kn: 209.
\ifvoidh8-bit numberi [exp] Test, zda \boxh8-bit numberi je prázdný. Kn: 210,
256.
\ifxhtoken1ihtoken2i [exp] Jediný \if, kde „tokensÿ pro zpracování podmínky
se berou v neexpandovaném tvaru. Test, zda jsou makra htoken1i a htoken2i
zcela stejně deﬁnovaná, případně test na shodu ASCII kódu i kategorie znaku
současně. Kn: 210, 384, 215, 307, 375–377, 418.
\ignorespaces [p] Ignoruje všechny následující hspace tokensi až po první htokeni
jiného typu. Kn: 279, 333, 355, 424.
\immediate [p] Pokud toto slovo předchází (jako preﬁx) před \write, \closein
a dalšími O/I příkazy, provede se I/O operace okamžitě, tedy nikoli až v okamžiku akce \shipout. Kn: 280, 226–228, 422, 423.
\indent [p] Vynucený start odstavcového režimu, přičemž se vloží nejprve prázdný
box o šířce \parindent. Uvnitř odstavcového režimu se pouze vloží zmíněný
prázdný box. Kn: 282, 286, 291, 89, 94, 101, 263, 355.
\inputhﬁle namei [exp] Přesměrování vstupu na speciﬁkovaný soubor. Po přečtení
tohoto souboru se pokračuje dále ve čtení aktuálního souboru. Příkaz může
způsobit i vnořené čtení více souborů. Kn: 214, 7, 9, 47, 199, 217, 382–383,
25–27, 380, 403, 422.
\inputlineno [i-integer] Číslo zrovna čtené řádky ze zrovna čteného souboru. Kn:
214, 271.
\inserth8-bit numberi{hvertical mode materiali} [p] Přidá materiál do boxu
pro objekt typu \insert, reprezentovaný parametry \boxh8-bit numberi,
\counth8-bit numberi, \dimenh8-bit numberi a \skiph8-bit numberi. Dále
vkládá značku o novém výskytu objektu typu \insert do hlavního vertikálního seznamu. Použití pro tzv. „plovoucí objektyÿ a poznámky pod čarou.
Kn: 122–125, 95, 259, 280–281, 416, 424, 454, 363.
\insertpenalties [s-integer] Součet všech penalt za roztržení všech objektů typu
\insert na aktuální stránce. Jedná se o hodnotu q, vystupující v algoritmu
stránkového zlomu. Kn: 123–125, 111, 114, 214, 254, 271, 256.
\interlinepenalty [integer] Přidaná penalta za zlom stránky mezi řádky uvnitř
odstavce (plain: 0). Kn: 104, 272, 363, 406, 419.
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\jobname [exp] Vrací název hlavního souboru zpracování. Kn: 213, 214, 336.
\kernhdimeni [h,v] Vloží netisknoucí výplněk dané šířky nebo výšky (závisí na
režimu horizontálním nebo vertikálním). Velikost výplňku může být i záporná
(záporná mezera). Kn: 280, 10, 40, 75, 87, 168, 454–455, 66, 256, 263, 306, 389,
394–395, 416, 424.
\language [integer] Při deﬁnici \patterns se tento vzor označí číslem odpovídajícím stávající hodnotě \language. Pak lze v textu přepínat hodnotu \language
a tím přepínat mezi více \patterns a to i uvnitř odstavce (viz \setlanguage).
\language je celé číslo mezi nulou a 255, tj. max. množství \patterns je 256.
Podobně jako \patterns je tímto číslem ovlivněn příkaz \hyphenation a parametry \lefthyphenmin, \righthyphenmin. Kn: 455, 273, 346.
\lastbox [p] Vrací hodnotu posledního tiskového objektu v aktuálním seznamu za
předpokladu, že se jedná o \hbox nebo \vbox. Jeho použití způsobí vymazání
tohoto boxu ze seznamu. Nefunguje v hlavním vertikálním seznamu. Kn: 278,
222, 354, 392, 398, 399.
\lastkern [i-dimen] Velikost tiskového výplňku, pokud je posledním v právě zpracovávaném seznamu. Jinak nula. Kn: 214, 271.
\lastpenalty [i-integer] Hodnota penalty, je-li tato posledním objektem v právě
zpracovávaném seznamu. Jinak nula. Kn: 214, 271.
\lastskip [i-glue] Hodnota „glueÿ, je-li posledním objektem v právě zpracovávaném seznamu. Jinak nula. Kn: 214, 271, 223, 392.
\lccodeh8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametrem typu [integer].
Jedná se o kód malé alternativy znaku s kódem h8-bit numberi. Tím lze pro
každý znak deﬁnovat chování algoritmu \lowercase. Kn: 41, 214, 271, 345,
452–454.
\leadershbox or ruleihvertical/horizontal/mathematical skipi [v,h,m] Jedná se
o zobecněné „glueÿ, které je vyplněno opakovaně deﬁnovaným boxem, nebo natahovacím obdélníkem hrulei v příslušném směru. Pro případ s boxy se usazení
prvního boxu počítá podle okraje vnějšího boxu, v němž je příkaz \leaders
obsažen. Například při opakovaném použití \leaders v řádcích pod sebou
lícují pod sebou i jednotlivé boxy z \leaders, protože první box je usazen tak,
že vzdálenost tohoto boxu od levého okraje řádku je celočíselným násobkem
šířky opakovaného boxu. Tím se dosáhne, že třeba tečky v obsahu skutečně
lícují pod sebou. Kn: 224, 95, 110, 223, 225, 357, 392–394.
\left [m] Následující znak se použije ve smyslu otevírací natahovací závorky. Kn:
292, 155–157, 196, 437, 148–150, 171.
\lefthyphenmin [integer] Minimální počet znaků v části slova před rozdělením
(implicite: 2 i pro češtinu), tj. je možné ta-kové dě-lení slov. Kn: 454, 273, 455,
364.
\leftskip [glue] Mezera, která je umístěna na levé straně každé řádky v okamžiku
sestavování odstavce. Kn: 100, 274, 317, 407, 419.
\leqno [m] Jako \eqno, ovšem text za tímto slovem se umístí vlevo od centrované
rovnice. Kn: 293, 189, 375–376, 187.
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\lethcontrol sequenceihequalsihtokeni [a] Daná hcontrol sequencei dostane stejný
význam, jako htokeni. Tento htokeni může být cokoli, tedy znak, makro, registr
nebo primitiv. Kn: 277, 206–207, 215, 307, 309, 352, 376.
\limits [m] Toto slovo za objektem třídy hmath-opi změní sazbu indexů nahoře
a dole v textovém režimu. Indexy se nebudou sázet po pravé straně objektu
hmath-opi, ale nad a pod ním. Viz též \nolimits, \dispaylimits. Kn: 292,
144, 159, 443, 359.
\linepenalty [integer] Penalta přidaná za zlom každého řádku (plain: 10). Kn:
98, 272, 314, 316, 348.
\lineskip [glue] Vertikální mezera mezi spodní částí jednoho a horní částí druhého řádku, v případě, že nelze použít \baselineskip. Viz \lineskiplimit
(plain: 1pt). Kn: 78–80, 104, 194, 274, 281, 349, 351–352.
\lineskiplimit [dimen] Je-li vertikální mezera mezi spodní částí jednoho a horní
částí druhého řádku menší než \lineskiplimit při použití \baselineskip,
pak se druhý řádek vertikálně usadí nikoli podle \baselineskip, ale podle
\lineskip (plain: 0pt). Kn: 78–80, 104, 194, 274, 281, 349, 351–352, 362.
\long [p] Je-li toto slovo uvedeno jako preﬁx příkazu \def (resp. \edef apod.), je
možno, aby parametr takto deﬁnovaného makra obsahoval htokeni \par. Jinak
TEX v takovém případě hlásí z bezpečnostních důvodů chybu. Kn: 205–206,
210, 275, 331, 375, 378, 382.
\looseness [integer] Počet řádků, o kolik má být odstavec delší (kladná hodnota) nebo kratší (záporná hodnota), než představuje ideální řádkový zlom
bez tohoto doplňujícího požadavku. Kn: 103–104, 109, 273, 349, 342.
\lowerhdimenihboxi [h] Box se umístí o hdimeni níže, než by odpovídalo sazbě
boxu bez použití tohoto primitivu. Kn: 285, 290, 80, 151, 179, 66.
\lowercasehgeneral texti [exp] Konvertuje hgeneral texti (uzavřený ve složených
závorkách) do malých písmen podle hodnot \lccode. Kn: 279, 41, 215, 307,
345.
\mag [integer] 1 000×koeﬁcient zvětšení celého dokumentu, který se ukládá na
jediné místo do .dvi souboru při první akci \shipout. Na konci běhu se kontroluje, zda tato hodnota nebyla změněna (výchozí hodnota: 1 000). Kn: 60,
270, 273, 348.
\markhgeneral texti [a] Umístění značky do textu. Na příslušný hgeneral texti (bez
vnějších složených závorek) se později expandují sekvence \botmark, \topmark
a \firstmark (případně alternativa s příkazy \split...). Kn: 280, 95, 157,
216, 258–263, 417, 454.
\mathaccenth15-bit numberihmath ﬁeldi [m] Umístí akcent nad hmath ﬁeldi
Vlastnost akcentu (třída math objektu, příslušnost k rodině fontů, kód ve
fontu) je speciﬁkována v h15-bit numberi stejně jako v \mathchar. Kn: 291,
443, 157, 170, 359.
\mathbinhmath ﬁeldi [m] Příslušný hmath ﬁeldi bude třídy hmath-bini. Kn: 155,
291, 361.

222

\mathcharh15-bit numberi [m] Vysadí se symbol jako matematický objekt. Třída
tohoto objektu, příslušnost k rodině fontů a kód ve fontu jsou speciﬁkovány
v h15-bit numberi. Např. hexadecimální vyjádření tohoto čísla 6ABC značí
objekt třídy 6 sázený z rodiny fontu A z pozice BC. Kn: 155, 289.
\mathchardefhcontrol sequenceihequalsih15-bit numberi
[m] Nová hcontrol
sequencei bude synonymem pro \mathcharh15-bit numberi. Kn: 155, 199,
214, 215, 272, 277, 289, 336, 394.
\mathchoice{D}{T}{S}{SS} [m] Větvení zpracování matematického seznamu do
čtyř větví podle toho, zda je zpracování v režimu „textstyleÿ, „displaystyleÿ,
„scriptstyleÿ, nebo „sriptscriptstyleÿ. Kn: 151, 157, 292.
\mathclosehmath ﬁeldi [m] Příslušný hmath ﬁeldi bude třídy hmath-closei. Kn:
155, 291, 322, 359.
\mathcodeh8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [integer].
Obsahuje 15 bitové číslo, které obsahuje stejné údaje pro matematický objekt
jako v příkazu \mathchar. Tento objekt bude sázen vždy při výskytu znaku
s ASCII kódem h8-bit numberi v matematickém režimu. Kn: 154–155, 134, 214,
271, 289, 319, 326, 344.
\mathinnerhmath ﬁeldi [m] Příslušný hmath ﬁeldi bude sázen jako hinneri atom.
Kn: 155, 171, 199, 291, 359.
\mathophmath ﬁeldi [m] Příslušný hmath ﬁeldi bude třídy hmath-opi. Kn: 155,
178, 291, 324–325, 361.
\mathopenhmath ﬁeldi
155, 291, 322, 359.
\mathordhmath ﬁeldi
89, 455, 291.

[m] Příslušný hmath ﬁeldi bude třídy hmath-openi. Kn:
[m] Příslušný hmath ﬁeldi bude třídy hmath-ordi. Kn: 88–

\mathpuncthmath ﬁeldi [m] Příslušný hmath ﬁeldi bude třídy hmath-puncti. Kn:
155, 291.
\mathrelhmath ﬁeldi [m] Příslušný hmath ﬁeldi bude třídy hmath-reli. Kn: 155,
291, 359–361.
\mathsurround [dimen] Velikost netisknoucího výplňku před a za každou matematickou formulí uvnitř textu. Kn: 97, 274, 305, 314, 323, 447, 162, 353.
\maxdeadcycles [integer] Max. povolený počet opakování \output rutiny bez
použití akce \shipout. (IniTEX: 25). Kn: 255, 273, 384.
\maxdepth [dimen] Maximální povolená hloubka stránkového boxu (plain: 4pt).
Kn: 123–125, 274, 400, 112–114, 255, 262–263, 348, 415.
\meaning [exp] Vrací význam následující kontrolní sekvence. Příkaz se dá použít na zjištění, jak je deﬁnováno makro. Je-li zkoumaná kontrolní sekvence
primitiv, pak příkaz pracuje stejně jako \string. Kn: 213–215, 336, 382.
\medmuskip [muglue] Hodnota střední matematické mezery, např. mezi atomy
hordi a hbini (plain: 4mu plus 2mu minus 4mu). Kn: 167–168, 274, 349, 446.
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\messagehgeneral texti [p] Příslušný hgeneral texti ve složených závorkách se
vypíše na terminál a do .log souboru bez skoku na nový řádek. Kn: 279, 216,
227–228, 328, 217–218, 308, 343–344, 355.
\mkern [m] Jako \kern, ovšem měřeno v „math. unitsÿ. Kn: 280, 442, 168.
\month [integer] Číslo měsíce. Údaj je při startu TEXem načten ze systémové
proměnné data a času. Kn: 273, 349, 406.
\movelefthdimenihboxi [v] Box je vysázen o hdimeni vlevo, než by odpovídalo
sazbě téhož boxu bez použití tohoto primitivu. Kn: 282, 80–81, 287.
\moverighthdimenihboxi [v] Box je vysázen o hdimeni vpravo, než by odpovídalo
sazbě téhož boxu bez použití tohoto primitivu. Kn: 282, 80–81, 221.
\mskip [m] Jako \hskip, ovšem měřeno v „math. unitsÿ. Kn: 290, 168, 442.
\multiplyhnumeric variableihoptional byihnumberi [a] Násobek a přiřazení. Do
hnumeric variablei se uloží její hodnota pronásobená hnumberi. Kn: 276, 349,
118–119, 218, 391, 398.
\muskiph8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [muglue]. Příkaz
umožní přístup k 256 tzv. registrům typu [muglue]. Kn: 271, 276, 118, 168.
\muskipdefhcontrol sequenceihequalsih8-bit numberi [a] Nová hcontrol sequencei
bude synonymem pro \muskiph8-bit numberi. Kn: 277, 119, 215.
\newlinechar [integer] Znak s tímto ASCII kódem se při \write konvertuje do
znaku pro konec řádku (plain: −1). Kn: 228, 273, 348.

\noalignhﬁlleri{hvertical (horizontal) mode commandi}
[p] Speciﬁkace vertikálního (horizontálního) materiálu, který se má vložit mezi řádky (sloupce)
v \halign (\valign). Kn: 237, 282, 285, 176, 191, 249, 286, 193, 246.
\noboundary [h] Potlačení sazby hraničního (neviditelného) znaku, který se tiskne
před a za každé slovo. Tento znak lze využít pro sazbu tzv. koncových ligatur.
Kn: 286, 283, 290.
\noexpandhtokeni [exp] Příslušný htokeni zůstává neexpandovaný. Kn: 209, 213,
215, 216, 348, 377, 424.
\noindent [p] Vynucený start odstavce, přičemž odstavec nemá na začátku odsazení. Uvnitř odstavcového módu je bez funkce. Kn: 283, 86, 188, 286, 291,
262–263, 340–341, 355, 419.
\nolimits [m] Toto slovo za objektem třídy hmath-opi změní sazbu indexů nahoře
a dole v „displayÿ režimu. Indexy se budou sázet po pravé straně objektu
hmath-opi, a nikoli nad a pod ním. Viz též \limits, \displaylimits. Kn:
292, 144, 159, 358, 361.
\nonscript [m] Následující „glueÿ bude použito jen v „textstyleÿ nebo „displaystyleÿ, nikoli však v „scriptstyleÿ nebo „scriptscriptstyleÿ. Kn: 290, 179, 442,
446.
\nonstopmode [a] Nastaví se způsob zpracování, při němž TEX přeskakuje chyby
a hlášení o chybách na obrazovce roluje. Na rozdíl od \scrollmode navíc přeskakuje nenalezené \input soubory. Kn: 32, 277, 299.
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\nulldelimiterspace [dimen] Šířka prázdného „delimiteruÿ, tj. delimiteru s kódem nula. V plainu i LATEXu je prázdný delimiter reprezentován tečkou pomocí
příkazu \delcode‘\.=0, tj. třeba příkaz \left. způsobí vložení mezery deﬁnované tímto parametrem (plain: 1.2pt). Kn: 442, 150, 274, 348.
\nullfont [font] Jedná se o kontrolní sekvenci typu [font], která je známá už před
prvním použitím příkazu \font (v iniTEXu). Reprezentuje prázdný font. Kn:
14, 153, 271, 443.
\numberhnumberi [exp] Vrací desítkovou reprezentaci čísla jako sekvenci znaků.
Kn: 213, 40–41, 214, 252, 406, 424.
\omit [p] Ignorovat odpovídající vzor tabulky v \halign (\valign). Kn: 240,
243–244, 282, 246–247.
\openinh4-bit numberihequalsihﬁlenamei [p] Otevře soubor pro čtení příkazem
\read (programátorské assign). Kn: 216–217, 280.
\openouth4-bit numberihequalsihﬁlenamei [p] Otevře soubor pro zápis příkazem
\write (programátorské assign). Kn: 280, 226–228, 254, 422, 423.
\or [exp] Separátor údajů v konstrukci \ifcase. Kn: 213, 210, 406.
\outer [p] Preﬁx pro \def, \edef apod. Způsobí, že volání makra nesmí být dále
použito v těle deﬁnice. Kn: 206, 210, 275, 354, 357, 418–419, 422.
\output [tokens] „Token-listÿ deﬁnující \output rutinu, která se vyvolá vždy,
když TEX rozhodne o stránkovém zlomu. Kn: 253, 125, 275, 370, 254–257, 364,
417.
\outputpenalty [integer] Obsahuje hodnotu penalty v místě stránkového zlomu,
nebo 10 000. Lze například v \output rutině načíst tuto hodnotu, a podle toho
se větvit. Kn: 125, 273, 349, 400, 254–255, 417.
\over [m] Zlomek. Konstrukce {hnumeratori\overhdenominatori} vytvoří příslušný zlomek jako atom třídy hinneri. Zlomek může být jakkoli složený z dalších zlomků. Viz též \above, \atop a alternativy \..withdelims. Kn: 152,
292, 437, 444–445, 139–141, 148.
\overfullrule [dimen] Šířka černých obdélníčků na konci nesprávně zalomených
řádků při Overfull \hbox (plain: 5pt, LATEX: 0pt). Kn: 274, 307, 348.
\overlinehmath ﬁeldi
[m] Vytvoří nový atom třídy hinneri, obsahující
hmath ﬁeldi společně s čarou nad tímto polem. Kn: 141, 170, 291, 443,
130–131.
\overwithdelimshdelim1ihdelim2i [m] Jako \over. Navíc jsou po stranách natahovací závorky. Kn: 292, 444–445, 152.
\pagedepth [s-dimen] Hloubka boxu reprezentujícího tiskový materiál aktivní
stránky. Kn: 114, 123, 214, 271.
\pagefilllstretch [s-dimen] Součet vertikálních natahovatelností řádu 3 na aktivní stránce. Kn: 114, 214, 271.
\pagefillstretch [s-dimen] Součet vertikálních natahovatelností řádu 2 na aktivní stránce. Kn: 114, 214, 271.

225

\pagefilstretch [s-dimen] Součet vertikálních natahovatelností řádu 1 na aktivní stránce. Kn: 114, 214, 271.
\pagegoal [s-dimen] Vertikální rozměr zbylého prázdného místa na aktivní
stránce. Výchozí hodnota pro prázdnou stránku je \vsize a tato hodnota se
postupně zmenšuje. Kn: 114, 123, 214, 271.
\pageshrink [s-dimen] Součet vertikálních stahovatelností řádu 0 na aktivní
stránce. Vyšší řád stahovatelnosti nelze pro aktivní stránku použít, takže např.
\vss v hlavním vertikálním seznamu způsobí chybu. Kn: 114, 123, 214, 271.
\pagestretch [s-dimen] Součet vertikálních natahovatelností řádu 0 na aktivní
stránce. Kn: 114, 214, 271.
\pagetotal [s-dimen] Výška zaplněného textu na stránce (bez stahovatelnosti a
natahovatelnosti). Kn: 114, 123, 214, 271.
\par [p] Ukončí odstavcový režim a vyvolá algoritmus pro řádkový zlom. Pak
přejde do vertikálního režimu. Je-li příkaz \par použit ve vertikálním režimu,
pak je ignorován. Kn: 47, 283, 286, 86–87, 100, 135, 202, 249, 262, 351, 340,
380–381.
\parfillskip [glue] Mezera, která se vloží na konec horizontálního seznamu bezprostředně před vyvoláním algoritmu řádkového zlomu (plain: 0pt plus 1ﬁl).
Kn: 286, 100, 188, 274, 307, 332, 315, 348, 394, 419.
\parindent [dimen] Šířka prvního prázdného boxu v odstavci, tj. velikost odstavcové zarážky. Kn: 86, 100, 101–102, 105, 274, 282, 286, 291, 262, 342, 348, 355,
394, 406, 415.
\parshapehequalsihnihi1ihl1 i. . . hin ihln i [p] Příkaz pro nastavení obecného tvaru
odstavce. n [integer]: počet řádků, kterých se nastavení týká (počítáno od prvního), ij [dimen]: odsazení j-tého řádku od levého okraje (může být i záporná
hodnota), lj [dimen]: délka j-tého řádku. Má-li odstavec více než n řádků,
pak zbylé řádky mají stejnou délku i odsazení jako n-tý. Příkaz \parshape
má lokální platnost pouze pro jeden odstavec. Tímto příkazem uvedeným na
začátku odstavce lze nastavit nejrůzněji kroucené tvary odstavců „obtékajícíÿ
např. libovolný tvar obrázku. Kn: 101–102, 214, 271, 277, 283, 349, 374, 315.
\parskip [glue] Vertikální mezera, která se přidá do vertikálního seznamu vždy při
startu odstavce, tj. nad začátek odstavce. Do prázdného vertikálního seznamu
se tato mezera nevkládá. Kn: 79, 104–105, 262, 274, 282, 342, 348, 355, 406,
417.
\patternshgeneral texti [a] Deﬁnuje se tabulka vzorů dělení s číslem, odpovídajícím momentální hodnotě parametru \language. hgeneral texti uzavřený ve
složených závorkách se zapisuje podle speciálních pravidel, umožňujících například uspokojivě deﬁnovat pravidla dělení i pro český jazyk (hgeneral texti má
pro český jazyk délku asi 30k, pro anglický 31k). Příkaz \patterns je možno
použít pouze v iniTEXu. Kn: 453, 277, 455.
\pausing [integer] Kladná hodnota způsobí, že se TEX bude zastavovat po přečtení každého řádku ve vstupním souboru (implicite: 0). Kn: 303, 273.
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\penaltyhnumberi [p] Vloží do aktuálního seznamu penaltu dané hodnoty, která
může ovlivnit algoritmus řádkového nebo stránkového zlomu (podle toho, zda je
penalta vkládána do horizontálního nebo vertikálního seznamu). Například zákaz zlomu řádku (strany) v daném místě lze provést příkazem \penalty10000,
zatímco \penalty-10000 způsobí vynucený zlomu řádku (strany) i za cenu
Overfull/Underfull \hbox (\vbox). Hodnoty mezi těmito krajními mezemi
určují „vhodnostÿ či „nevhodnostÿ zlomu řádku (strany) v daném místě. Kn:
280, 79, 97, 110–111, 174, 353.
\postdisplaypenalty [integer] Penalta za stránkový zlom těsně za rovnicí (implicite: 0). Kn: 189–190, 272.
\predisplaypenalty [integer] Penalta za stránkový zlom těsně před rovnicí
(plain: 10 000). Kn: 189–190, 272, 348.
\predisplaysize [dimen] Šířka posledního řádku těsně před rovnicí. Tento parametr lze načíst např. v \everydisplay, případně jej změnit, a tím ovlivnit
algoritmus pro vertikální i horizontální usazení rovnice. Kn: 188, 190, 274, 349.
\pretolerance [integer] Maximální povolená hodnota „badnessÿ pro všechny
řádky při prvním průchodu algoritmu řádkového zlomu, při němž se sestavuje odstavec bez dělení slov (plain: 100). Kn: 96, 107, 272, 317, 348, 364, 394,
451.
\prevdepth [s-dimen] Hloubka naposledy přidaného boxu do vertikálního seznamu. Kn: 282, 79–80, 89, 271, 281.
\prevgraf [s-integer] Počet řádků odstavce, které byly zahrnuty do vertikálního
seznamu. Kn: 103, 188, 190, 214, 271.
\radicalh24-bit numberi [m] Sazba odmocniny. V h24-bit numberi je vazba na
příslušné fonty a kódy v těchto fontech. Odmocnina je natahovací v obou směrech a přizpůsobuje svou velikost výšce a šířce odmocňované formule. Kn: 157–
159, 291, 443.
\raisehdimenihboxi [h] Box se umístí o hdimeni výše, než by odpovídalo sazbě
boxu bez použití tohoto primitivu. Kn: 285, 290, 80, 151, 179, 66–67, 193, 408.
\readhnumberitohcontrol sequencei [a] Danou hcontrol sequencei deﬁnuje (bez
parametrů) jako řádek, přečtený ze vstupního souboru hnumberi. Není-li soubor otevřený (viz \openin), pak čte řádek z terminálu. Není-li uveden preﬁx
\immediate, pak se vstupní operace provede až v okamžiku akce \shipout.
Kn: 215, 217–218, 276, 346, 401.
\relax [p] Nic nedělej, relaxuj. Kn: 279, 23, 25, 71, 240, 276, 307, 353.
\relpenalty [integer] Penalta za zlom matematické formule v místě binární relace
(plain: 500). Kn: 446, 101, 174, 272, 322, 348.
\right [m] Následující znak se použije jako zavírací natahovací závorka. Kn: 292,
155–157, 196, 437, 148–150, 171.
\righthyphenmin [integer] Minimální počet znaků v části slova za rozdělením
(implicite anglicky: 3) pro češtinu nastaveno na: 2, tj. je mož-né tako-vé dělení slov. Kn: 454, 273, 455, 364.
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\rightskip [glue] Mezera, která je umístěna na pravé straně každé řádky v okamžiku sestavování odstavce. Kn: 100–101, 274, 393, 317, 356, 421.
\romannumeralhnumberi [exp] Vrátí kladné číslo hnumberi jako sekvenci malých písmen, reprezentující toto číslo v římské soustavě. Např. 1993 vrátí jako
mcmxciii. Kn: 40–41, 213, 214, 252.
\scriptfonth4-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [font], který
obsahuje použitý font rodiny h4-bit numberi pro velikost „scriptstyleÿ. Kn: 153,
168, 213, 271, 321, 351, 441–442, 414–415.
\scriptscriptfonth4-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu
[font], který obsahuje použitý font rodiny h4-bit numberi pro velikost „scriptscriptstyleÿ. Kn: 153, 168, 213, 271, 351, 441–442, 414–415.
\scriptscriptstyle [m] Nastaví režim SS (scriptscriptstyle) pro sestavování
matematického seznamu. Jedná se o index druhé úrovně. Kn: 292, 141–142,
179.
\scriptspace [dimen] Přidaná mezera za exponentem anebo indexem (plain:
0,5pt). Kn: 274, 348, 445–446.
\scriptstyle [m] Nastaví režim S (scriptstyle) pro sestavování matematického
seznamu. Jedná se o index první úrovně. Kn: 292, 141–142, 145, 179.
\scrollmode [a] Nastaví se způsob zpracování, při němž TEX přeskakuje chyby a
hlášení o chybách na obrazovce roluje. Na rozdíl od \nonstopmode při nenalezeném \input souboru se ptá na jiný soubor pro nahrazení. Kn: 32, 277.
\setboxh8-bit numberihequalsihboxi [a] Přiřadí hboxi do registru boxů s číslem
h8-bit numberi. Takový box se dá později použít v sazbě pomocí \box, \copy,
\unhbox, \unhcopy, \unvbox, \unvcopy, případně číst a měnit jeho vnější
rozměrové parametry pomocí \ht, \dp, \wd. Kn: 120, 66–67, 77, 81, 276, 386–
392.
\setlanguagehnumberi Do aktuálního seznamu uloží „whatsitÿ s významem
\language=hnumberi. Při běhu algoritmu pro řádkový zlom budou příslušné
části horizontálního seznamu označeny požadovaným číslem \language. Algoritmus řádkového zlomu tedy může pracovat s více \patterns, \hyphenation,
\lefthyphenmin a \righthyphenmin naráz v rámci jediného odstavce. To
umožňuje střídat vzory dělení uvnitř odstavce. Kn: 455, 287.
\sfcodeh8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [integer]. Příkaz
zpřístupní „space factor codeÿ pro znak s ASCII kódem h8-bit numberi. Viz
\spacefactor. Kn: 76, 214, 271, 286, 321, 345, 351.
\shipouthboxi [p] Uloží tiskový materiál v hboxiu jako další stránku do .dvi
souboru. Příkaz se používá v \output rutině. Levý horní roh boxu je od referenčního bodu stránky posunut podle parametrů \hoffset, \voffset. Při akci
\shipout se navíc provedou všechny I/O operace (příkazy \read, \write),
které jsou jako neviditelné značky uloženy v boxu. Výjimku tvoří příkazy
\read, \write, které se provedly okamžitě, protože měly preﬁx \immediate.
Kn: 227, 253–254, 279, 300, 302.
\showhtokeni [p] Zobrazí význam htokeni na terminálu. Kn: 215, 279, 299, 10.
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\showboxh8-bit numberi
[p] Zobrazí obsah boxu do .log souboru. Obsah
popisuje veškerý tiskový materiál boxu v množství, které je nastaveno
v \showboxbreadth a hloubce vnořených boxů podle \showboxdepth. Kn:
121, 234, 279, 66–67.
\showboxbreadth [integer] Počet zobrazených objektů tiskového materiálu vedle sebe při požadavku na zobrazení boxu, viz \showbox, \tracingoutput
(plain: 5). Kn: 302, 273, 303, 348.
\showboxdepth [integer] Počet úrovní pro zobrazení vnořených boxů při požadavku na zobrazení boxu, viz \showbox, \tracingoutput (plain: 3). Kn: 302,
79, 273, 303, 348.
\showlists [p] Zapíše do .log souboru obsah aktuálně zpracovávaného seznamu,
pracuje ve všech režimech, tj. zobrazí i matematický seznam. Kn: 112, 125, 279,
293, 88–89, 158–159.
\showthehinternal quantityi Jako \the ale s výstupem na terminál. Kn: 121, 215,
279.
\skewcharhfonti [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [integer]. Zpřístupní
ASCII kód znaku, podle něhož bude zpracováno usazení akcentu v matematickém režimu při daném fontu. Ve fontu může být tento znak obsažen v „kerningÿ
tabulce, která pak ovlivní sazbu akcentu v matematice. Kn: 214, 271, 273, 277,
351.
\skiph8-bit numberi [p] Výsledkem konstrukce je parametr typu [glue]. Příkaz
umožní přístup k 256 tzv. registrům typu [glue]. Kn: 271, 276, 118–122, 346–
347, 349, 352, 363, 394.
\skipdefhcontrol sequenceihequalsih8-bit numberi [a] Nová hcontrol sequencei
bude synonymem pro \skiph8-bit numberi. Kn: 277, 119, 215, 346–347.
\spacefactor [s-integer] 1 000 krát hodnota koeﬁcientu, podle nějž se deformují
horizontální mezery. Při sazbě každého znaku se hodnota tohoto parametru
může měnit podle „space factor codeÿ tohoto znaku, viz \sfcode. Kn: 76, 271,
285, 433, 363.
\spaceskip [glue] Je-li tato hodnota nenulová, pak se použije jako hodnota mezery mezi slovy. Při nule se mezislovní mezera čte z použitého fontu (implicite: 0pt). Kn: 76, 274, 429, 317, 356.
\span [p] Následující položka bude přesahovat jeden sloupec, deﬁnovaný ve vzoru
tabulky v \halign (\valign). Kn: 243, 245, 215, 238, 248, 249, 282, 385, 244,
330.
\specialhgeneral texti [p] Uloží hgeneral texti, který je uveden ve složených
závorkách, do tiskového materiálu beze změny. Při akci \shipout se tak tato
textová informace uloží do .dvi souboru, odkud ji mohou číst a zpracovávat
ovladače. Používá se např. pro zařazení obrázků do publikace. Obrázky mohou
být v libovolném graﬁckém formátu, který umí zpracovat ovladač. Kn: 228–229,
216, 226, 280.
\splitbotmark
[exp] Poslední značka v boxu rozděleném pomocí operace
\vsplit. Kn: 259, 213, 280.
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\splitfirstmark [exp] První značka v boxu rozděleném pomocí operace \vsplit.
Kn: 259, 213, 280.
\splitmaxdepth [dimen] Maximální hloubka boxu rozděleného pomocí operace
\vsplit (plain: 4pt). Kn: 124, 274, 281, 348, 363, 417.
\splittopskip [glue] Jako \topskip, ovšem platné pro operaci \vsplit. Kn:
124, 274, 281, 348, 363, 397, 417.
\stringhtokeni [exp] Je-li htokeni kontrolní sekvence, vrátí sekvenci znaků, která
je uvozena znakem \escapechar. Je-li htokeni znak, neudělá nic. Kn: 213–214,
40–41, 215, 348, 377.
\tabskip [glue] Velikost horizontální (vertikální) mezery mezi sloupci (řádky)
v \halign (\valign), implicite: 0pt. Kn: 237–239, 215, 274, 282, 285, 244,
247, 354.
\textfonth4-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [font], který
obsahuje použitý font rodiny h4-bit numberi pro velikost „textstyleÿ a „displaystyleÿ. Kn: 351, 153, 168, 188, 213, 271, 441–442, 414–415.
\textstyle [m] Nastaví režim T (textstyle) pro sestavování matematického seznamu. Jedná se o základní velikost v textu. Kn: 292, 141–142, 326.
\thehinternal quantityi [exp] Expanduje obsah hinternal quantityi do sekvence
znaků v čitelné podobě. Výjimku tvoří případ \the\font, což vrací kontrolní
sekvenci právě použitého fontu. Kn: 214–215, 216, 373, 375, 422.
\thickmuskip [muglue] Hodnota velké matematické mezery, např. mezi atomy
hordi a hreli (plain: 5mu plus 5mu). Kn: 167–168, 274, 446, 349.

\thinmuskip [muglue] Hodnota malé matematické mezery, například mezi atomy
hpuncti a hordi (plain: 3mu). Kn: 167–168, 274, 446, 349.
\time [integer] Počet minut po půlnoci. Údaj je v okamžiku spuštění TEXu načten
ze systémové proměnné data a času. Kn: 273, 349.
\toksh8-bit numberi [p] Výsledkem konstrukce je parametr typu [tokens]. Příkaz
umožní přístup k 256 tzv. registrům typu [tokens]. Kn: 212, 215, 262, 276.
\toksdefhcontrol sequenceihequalsih8-bit numberi [a] Nová hcontrol sequencei
bude synonymem pro \toksh8-bit numberi. Kn: 212, 215, 277, 347, 378.
\tolerance [integer] Maximální povolená hodnota „badnessÿ pro všechny řádky
při druhém průchodu algoritmu řádkového zlomu, při němž se sestavuje odstavec s možným dělením slov, viz též \pretolerance, \emergencystretch
(plain: 200). Kn: 96, 91, 94, 107, 272, 29–30, 317, 333, 342, 348, 364, 451.
\topmark [exp] Poslední značka z předchozí strany. Viz \mark. Kn: 258, 213,
259–260, 280.
\topskip [glue] Vertikální vzdálenost mezi horním okrajem stránky a účařím
prvního řádku na stránce. Je-li výška boxu pro první řádek větší než \topskip,
tento parametr se nepoužije (plain: 10pt). Kn: 113–114, 124, 256, 274, 348.
\tracingcommands [integer] Je-li roven jedné, TEX uloží do .log souboru rozklad
všech použitých příkazů až na primitivy. Při hodnotě 2 a více navíc trasuje
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použití příkazu \if v expand procesoru (implicite: 0). Kn: 212, 88–89, 273,
299.
\tracinglostchars [integer] Je-li kladný, TEX uloží do .log souboru hlášení
o nenalezených písmenech ve fontu (plain: 1). Kn: 301, 273, 348, 401.
\tracingmacros [integer] Je-li kladný, TEX uloží do .log souboru informaci
o způsobu expanze všech použitých maker, včetně hodnot jejich parametrů
(implicite: 0). Kn: 205, 212, 273, 329.
\tracingonline [integer] Je-li kladný, TEX zobrazí všechny trasovací informace
také na terminál (implicite: 0). Kn: 303, 121, 212, 273.
\tracingoutput [integer] Je-li kladný, TEX uloží do .log souboru informaci o obsahu boxů, které jsou ukládány do .dvi souboru pomocí akce \shipout. Viz
ale \showboxbreadth a \showboxdepth (implicite: 0). Kn: 254, 273, 301–302.
\tracingpages [integer] Je-li kladný, TEX uloží do .log souboru trasovací údaje
o průběhu algoritmu stránkového zlomu (implicite: 0). Kn: 303, 124, 273, 112–
114.
\tracingparagraphs [integer] Je-li kladný, TEX uloží do .log souboru trasovací
údaje o průběhu algoritmu řádkového zlomu (implicite: 0). Kn: 303, 98–99,
273.
\tracingrestores [integer] Je-li kladný, TEX uloží do .log souboru informaci
o všech hodnotách parametrů, které se obnovují po uzavření skupiny (implicite: 0). Kn: 301, 303, 273.
\tracingstats [integer] Je-li kladný, TEX uloží na konci práce do .log souboru
informaci o alokaci všech uživatelských parametrů, které byly při práci použity
(implicite: 0). Kn: 300, 303, 273, 383.
\uccodeh8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametrem typu [integer].
Jedná se o kód velké alternativy znaku s kódem h8-bit numberi. Tím lze pro
každý znak deﬁnovat chování algoritmu \uppercase. Kn: 41, 241, 271, 345,
348, 377, 394.
\uchyph [integer] Je-li kladný, pak je dovoleno dělit slova začínající velkým písmenem (plain: 1). Kn: 454, 273, 348.
\underlinehmath ﬁeldi
[m] Vytvoří nový atom třídy hinneri, obsahující
hmath ﬁeldi společně s čarou pod tímto polem. Kn: 443, 141, 291, 130–
131.
\unhboxh8-bit numberi [p] Jako \box, ovšem do zpracovávaného seznamu neuloží
box jako celek, ale jeho „vnitřekÿ, tj. horizontální seznam tiskového materiálu,
který je obsažen v \hboxu uloženém v registru h8-bit numberi. Kn: 285, 120,
283, 354, 356, 361, 399.
\unhcopyh8-bit numberi [p] Jako \unhbox, ovšem nemaže obsah použitého registru h8-bit numberi. Kn: 285, 120, 283, 353.
\unkern [p] Pokud je posledním objektem ve zpracovávaném seznamu \kern,
vymaže jej. Kn: 280.
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\unpenalty [p] Pokud je posledním objektem ve zpracovávaném seznamu penalta,
vymaže ji. Kn: 280.
\unskip [p] Pokud je posledním objektem ve zpracovávaném seznamu „glueÿ,
vymaže je. Kn: 280, 222–223, 286, 313, 392, 418–419.
\unvboxh8-bit numberi [p] Jako \box, ovšem do zpracovávaného seznamu neuloží
box jako celek, ale jeho „vnitřekÿ, tj. vertikální seznam tiskového materiálu,
který je obsažen v \vboxu uloženém v registru h8-bit numberi. Kn: 282, 120,
254, 286, 354, 361, 363, 364, 392, 399, 417.
\unvcopyh8-bit numberi [p] Jako \unvbox, ovšem nemaže obsah použitého registru h8-bit numberi. Kn: 282, 120, 286, 361.

\uppercasehgeneral texti [exp] Konvertuje hgeneral texti (uzavřený ve složených
závorkách) do velkých písmen podle hodnot \uccode. Kn: 279, 41, 215, 217,
307, 345, 348, 374, 377, 394.

\vadjusthﬁlleri{hvertical mode materiali} [h] Do horizontálního seznamu uloží
odkaz na hvertical mode materiali, který se zařadí do vnějšího vertikálního
seznamu až po kompletaci \hboxu, v němž je odkaz uložen, a to za tento
\hbox. Tím lze uložit vertikální materiál mezi řádky odstavce. Kn: 281, 95,
105, 109, 110, 117, 259, 317, 393, 454.
\valignhbox speciﬁcationi{halignment materiali} [h] Transponovaná \halign.
Sestavení sloupů (které jsou ze zdrojového textu čteny po řádcích) tak, aby
jednotlivé části těchto sloupců lícovaly do řádků podle úvodní speciﬁkace. Kn:
285–286, 249, 283, 302, 335, 397.
\vbadness [integer] Maximální hodnota „badnessÿ, při níž TEX ještě nekřičí Underfull \vbox. Kn: 272, 348, 397, 417.
\vboxhbox speciﬁcationi{hvertical materiali} [h,v,m] Sestaví vertikální box. Kn:
65, 80–82, 103, 151, 193, 222, 278, 388–389.
\vcenterhbox speciﬁcationi{hvertical materiali} [m] Sestaví vertikální box, pro
nějž v závěru změní hodnoty „výškaÿ a „hloubkaÿ tak, aby součet zůstal zachován, ale uvedené hodnoty se rovnaly, tj. centruje box na osu matematické
sazby. Kn: 290, 443, 150–151, 159, 170, 193, 222, 242, 361.
\vfil [v] Vloží „glueÿ stejně jako příkaz \vskip 0pt plus 1fil, tj. libovolně
natahovací mezeru. Kn: 72, 71, 111, 256, 281, 286, 417.
\vfill [v] Vloží „glueÿ stejně jako příkaz \vskip 0pt plus 1fill, tj. libovolně
natahovací mezeru, která anuluje mezery typu \hfil. Kn: 72, 24, 25, 71, 256–
257, 281, 286.
\vfilneg [v] Vloží „glueÿ stejně jako příkaz \vskip 0pt plus -1fil, tj. stornuje
případný \vfil. Kn: 72, 111, 281, 286.
\vfuzz [dimen] Velikost přesazení přes stanovenou výšku \vboxu, která se toleruje, místo aby se ohlásilo Overfull \vbox (plain: 0,1pt). Kn: 274, 348.
\voffset [dimen] Určuje vertikální usazení stránky na papíru v okamžiku provedení \shipout. Platí: \voffset + 1 in = vzdálenost levého horního rohu boxu
od horního okraje papíru (plain 0pt). Viz též \hoffset. Kn: 251, 274, 342.
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\vrule [h] Obdélník, který má implicitní výšku a hloubku závislou na výsledných
rozměrech \hboxu, v němž je použit. Implicitní šířka je 0.4pt. Všechny tři údaje
se dají explicite formulovat pomocí řídicích slov width, height a depth. Kn:
281–282, 64, 86, 151, 221–222, 224, 283, 245–247, 357, 392, 420.
\vsize [dimen] Výška tiskového zrcadla. Na začátku každé stránky se tato
hodnota kopíruje do \pagegoal a ovlivní algoritmus stránkového zlomu
(plain: 8,9in, české nastavení A4: 239,2mm). Kn: 113–114, 251, 253, 255, 274,
400, 413, 340–341, 348, 406, 415, 417.
\vskiphgluei [v] Vloží „glueÿ (vertikální mezeru) požadované hodnoty. Je-li v odstavcovém režimu, nejprve ukončí a sestaví odstavec a přejde do vertikálního
režimu. Kn: 281, 71, 85, 191, 286, 24.
\vsplith8-bit numberitohdimeni [p] Vrátí \vbox výšky hdimeni (případně podtečený), který obsahuje horní část \vboxu uloženého v h8-bit numberi, přičemž přenesenou část z výchozího boxu vymaže. Primitiv používá zjednodušený algoritmus stránkového zlomu. Často se tento příkaz používá v kontextu
\setboxhnewboxi=\vsplitholdboxitohheighti, tj. provede se stránkový zlom,
ale s výslednými „stránkami–boxyÿ (např. novinovými sloupečky) se dále manipuluje. Kn: 124, 222, 259, 278, 397, 417.
\vss [v] Vloží „glueÿ stejně jako příkaz \vskip 0pt plus 1fil minus 1fil, tj.
libovolně stahovací i natahovací mezeru. Nelze použít v hlavním vertikálním
seznamu. Kn: 72, 71, 281, 286, 255.
\vtophbox speciﬁcationi{hvertcal materiali} [h,v,m] Sestaví vertikální box, referenční bod je na účaří prvního řádku boxu. Kn: 81–82, 151, 222, 278, 333.
\wdh8-bit numberi [p] Výsledná konstrukce je parametr typu [dimen]. Umožňuje
přístup k hodnotě „šířka boxuÿ, která odpovídá boxu z registru h8-bit numberi.
Kn: 388–389, 120, 271, 391, 417.
\widowpenalty [integer] Penalta za stránkový zlom před posledním řádkem odstavce (plain: 150). Kn: 104, 113, 272, 348.
\writehnumberihgeneral texti [p] Do souboru s číslem hnumberi zapíše obsah
hgeneral texti na samostatný řádek. Soubor musí být otevřen (viz \openout).
Uvedený hgeneral texti (uzavřený ve složených závorkách) může obsahovat
znak, jehož ASCII kód je roven hodnotě \endlinechar. Pak lze jedním \write
zapsat více řádků. Je-li hnumberi mimo interval 0–15, pak se výstup vypíše na
terminál a do .log souboru. Pozor, není-li uveden preﬁx \immediate, pak se
výstupní operace provede až v okamžiku akce \shipout. Kn: 280, 215, 216,
226–228, 254, 346, 377, 422, 424.
\xdef [a] Synonymum pro \global\edef. Kn: 275, 215–216, 373, 418, 424.
\xleaders [h,v,m] Jako \cleaders, ovšem vyplňující mezera mezi opakovanými
boxy se nevkládá jen před první a za poslední box, ale rozpočítá se a vloží i
mezi jednotlivé opakované boxy. Kn: 224.
\xspaceskip [glue] Mezislovní mezera, pokud je tento parametr nenulový a navíc
je \spacefactor větší nebo roven 2 000. Je-li tento parametr nulový (implicitní
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hodnota), pak se při \spacefactor ≥ 2 000 použije pro mezislovní mezeru
hodnota deﬁnovaná v použitém fontu. Kn: 76, 274, 356, 429, 433, 317.
\year [integer] Rok. Údaj je v okamžiku spuštění TEXu načten ze systémové
proměnné data a času. Kn: 41, 273, 349, 406.
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DODATEK

B

Slovníček k METAFONTu
Tento dodatek, podobně jako dodatek A, uvádí v abecedním pořadí všechny
METAFONTové primitivy. Navíc, na rozdíl od dodatku A, jsou zde uvedeny i některé
časté příkazy z báze plain. Na druhé straně je výklad hesel podstatně stručnější.
Za výkladem hesla a případně příkladem následuje pro každé heslo značka „Knÿ,
za níž jsou napsány odkazy na stránky v knize [68] The METAFONTbook. Pokud je
značka „Knÿ uvozena hvězdičkou, jedná se o primitivní příkaz METAFONTu. Odkaz
pak uvádí stranu, kde je pojem pokud možno nejprecizněji vyložen. Pokud značka
„Knÿ není uvozena hvězdičkou, jedná se o příkaz deﬁnovaný v bázi plain. V tomto
případě odkaz uvádí stranu v METAFONTbooku, kde je uvedena deﬁnice příkazu.
Při psaní tohoto dodatku byla částečně použita práce pana Miroslava Brože,
kterému touto cestou děkuji za poskytnutí jeho textu a svolení k zařazení do knihy.
# em#:=1/3pt#; jednotka em nezávisí na rozlišení. Kn: 32–35.
#@ Preﬁx v těle deﬁnice. *Kn: 177.
& draw p1 & p2; volné navázání cest p1, p2. *Kn: 70–71.
" s="text"; ohraničení řetězce. Kn: 50–51.
[ ] Plno speciálních významů. Např. z3=.3[z1,z2]; je lineární kombinace bodů,
bod z3 leží v 1/3 mezi body z1, z2. Nebo path p[] deklaruje „poleÿ cest p?.
*Kn: 54, 56, 72.
{ } p = z1{dir70}..{dir20}z2; Ohraničení pro hdirection speciﬁeri. *Kn: 129
+ c=a+b; sčítání.
√ *Kn: 72.
Pythagorejské sčítání. *Kn: 66.
++ c=a++b; ∼ a*a+b*b.
√
+-+ c=a+-+b; ∼ a*a-b*b Pythagorejské odečítání. *Kn: 66.
- c=a-b; odečítání. *Kn: 72.
-- z1--z2; rovná čára. Kn: 262.
--- z1---z2; křivka s maximálním napětím. Kn: 262.
* c=a*b; násobení. *Kn: 72, 73.
** c=a**b; umocňování. Kn: 59, 64.
/ c=a/b; dělení. *Kn: 72.
\ nic nedělej. *Kn: 179.
< Je menší. Podobně > je větší. *Kn: 170.
<= Je menší nebo rovno. Podobně >= je větší nebo rovno. *Kn: 170.
<> Není rovno. *Kn: 170.
= a=b; porovnání, lineární rovnice. *Kn: 88, 170.
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=: Tvorba ligatur. Podobně =:| =:|> |=: |=:> |=:| |=:|> |=:|>>. *Kn: 317.
.. Volná křivka. Např. z1{dir40}..z2..z3; Z bodu z1 vychází pod úhlem 40◦ .
*Kn: 15–19.
... z1...z2; Křivka omezena trojúhelníkem. Kn: 262.
; Separátor příkazů. *Kn: 155, 223–224.
: Separátor pro konstrukce if. *Kn: 169.
:: Lokální hlabeli pro ligtable. Podobně ||: *Kn: 317.
:= a:=b; přiřazení. *Kn: 88.
@ Parametr používaný v deﬁnicích v hreplacement texti. Podobně @#. *Kn: 177.
abs Absolutní hodnota vektoru. abs z; *Kn: 264.
addto K aktuálnímu obrázku přičte obrázek. addto currentpicture also V;
Přičte obrázek V. *Kn: 118–119.
also Viz addto. *Kn: 118–119.
and Logický součin. *Kn: 129.
angle Úhel vektoru v intervalu (−180◦ , 180◦). angle(z1-z2); *Kn: 72.
ASCII Vrátí ASCII kód prvního znaku stringu. ASCII "string". *Kn: 188.
at Separátor pro konstrukci openwindow. *Kn: 191.
atleast Typ tenze křivky. Např. .. tension atleast 1 .. enddef. *Kn: 132.
autorounding Interní registr ovlivňující algoritmus rasterizace. *Kn: 204–205.
batchmode Režim běhu bez ptaní. *Kn: 219.
beginchar Začátek deﬁnice znaku. Provede se inicializace vnitřních proměnných.
Kn: 275.
begingroup Začátek skupiny. *Kn: 155–157.
boolean Deklarace logické proměnné. boolean b; *Kn: 56.
boundarychar Interní proměnná pro „okrajovou ligaturuÿ. *Kn: 212, 213.
bot Zarovnání na dolní okraj podle tloušťky pera. bot z1=(0,0); Kn: 273.
ceiling Zaokrouhlování nahoru. ceiling x; Kn: 264.
char Vrátí string délky 1 se znakem daného ASCII kódu. char 65 vrátí "A". *Kn:
188.
charcode Interní proměnná s kódem znaku pro shipout. Dále charwd, charht,
chardp, charic, chardx, chardy jsou interní proměnné obsahující potřebné parametry pro tfm při shipout. *Kn: 324, 106.
charext Doplňující kód znaku pro fonty větší než 256 znaků (není možno použít
v klasickém TEXu). *Kn: 324.
charlist Klíčové slovo pro spojení znaků za sebou (např. pro natahovací závorky).
*Kn: 317–318.
clear pen memory Smazání dříve uchovaných per. Kn: 273.
clearit Vymazání aktuálního obrázku. Kn: 277.
clearpen Vynulování pera. Kn: 272.
contour Separátor pro konstrukci addto. *Kn: 118–119.
controls Deklarátor kontrolních bodů pro Bézierovu křivku.
Např. draw z1..controls z3 and z4..z2; křivka s kontrolními body z3, z4.
*Kn: 129–130.
cosd Kosinus ve stupních. *Kn: 67.
cull Přenastavení číselných hodnot „pomalovanýchÿ bodů. Lze použít separátory
keeping a dropping. *Kn: 120.
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cullit Záporné hodnoty bodu nahradí 0, kladné hodnoty 1 v aktuálním obrázku.
Kn: 277.
curl Tenze pro konce křivky. *Kn: 128–131.
currentpicture Proměnná uchovávající aktuální obrázek. Kn: 271–272.
cutdraw Hrany konců křivky budou kolmé na její směr. Kn: 271–272.
cutoff Makro pro odmazání. cutoff(z,Φ); v bodě z smaže polovinu bodů pera
currentpen, jejichž směr je v intervalu (Φ − 90◦ , Φ + 90◦ ) Kn: 272.
cycle uzavření cesty, návrat do prvního bodu. Např. fill z1..z2..z3..cycle;
*Kn: 129–131.
day Vrátí dnešní den v měsíci. *Kn: 212.
decimal Vrátí string, obsahující desítkové vyjádření čísla. *Kn: 187–188.
def Začátek deﬁnice makra, deklarátory typu expr,suffix,text rozlišují mezi
různými strukturami, které má makro načíst jako parametr. Tělo makra začíná
separátorem = a končí separátorem enddef. *Kn: 165–167.
define pixels Přepočet jednotek na pixely podle parametru mode, u:=u#*hppp,
kde hppp je počet pixelů na bod v horizontálním směru. Kn: 268.
define blacker pixels Jako define pixels, ale s korekcí u:=u#*hppp+blacker.
Kn: 268.
Jako define pixels, ale s korekcí danou rovnicí:
define corrected pixels
u:=round(u#*hppp*o_correction)+eps. Kn: 268.
delimiters Deklarátor nových delimiterů. *Kn: 218.
designsize Hodnota interní proměnné se uloží do tfm. *Kn: 320.
dir Např. dir40; jednotkový vektor svírající úhel 40◦ s osou x; Kn: 264.
direction Např. direction t of p; směr cesty p v čase t. Kn: 265.
directiontime Např. directiontime z of p; čas, ve kterém nabývá křivka p
směru z. *Kn: 135.
display Např. display V inwindow 1 zobrazí obrázek V v okně 1. Okno je třeba
deklarovat pomocí openwindow. *Kn: 191.
dotprod Např. z1 dotprod z2; skalární součin. Kn: 238.
doublepath Separátor pro addto. *Kn: 119.
down Bod (0, −1). Kn: 263.
draw draw p; nakreslení cesty p. Kn: 271.
drawdot drawdot zk; vykreslení tečky. Kn: 271.
dropping Separátor pro cull. *Kn: 120.
dump Uložení báze do souboru base. *Kn: 221.
else Separátor pro konstrukce if. Podobně elseif. *Kn: 169–170.
end Konec činnosti METAFONTu.
endchar konec deﬁnice znaku. Provede se shipout. Kn: 267.
enddef Separátor pro def. Konec těla deﬁnice. *Kn: 159–164.
endfor Separátor pro for. Konec cyklu.
endgroup Konec skupiny. *Kn: 155–157.
endinput Konec čtení souboru. *Kn: 179.
epsilon epsilon = 1/65536, nejmenší číslo větší než nula. Kn: 263.
erase Např. erase draw p; provede se cullit; undraw p; cullit;. Kn: 271.
errhelp Deﬁnuje text vypsaný po uživatelském h. *Kn: 189.
errmessage Zobrazí chybové hlášení. *Kn: 189.
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errorstopmode Režim, kdy se METAFONT zastavuje na chybách. *Kn: 219.
everyjob Tokens, které se provedou po každém startu. *Kn: 219.
exitif Podmínka pro ukončení for cyklu. např. exitif b=true; *Kn: 173.
expr V deklaraci def následuje parametr typu „výrazÿ. Např. def(expr x). *Kn:
160, 162, 166, 176.
extensible Napojení zakončovacích segmentů pro natahovací závorky. *Kn: 318.
false Vždycky nepravda. *Kn: 64–65.
fi Separátor pro if. Konec podmínky. *Kn: 169–170.
fill Vyplnění oblasti ohraničené cestou. Např. fill p; Kn: 271.
filldraw Např. filldraw p; znamená draw p; fill p; Kn: 271.
flex Např. flex(z1,z2,...,zn) znamená z1..z2{zn-z1}..hatd.i..zn. Kn: 267.
floor Celá část. floor x; vrátí dolní celou část x. *Kn: 253.
font quad Jednotka em v TEXu Např. font_quad:=18pt#; Kn: 277.
font size Velikost fontu. Např. font_size:=10pt#; Kn: 277.
font setup Procedura pro nastavení interních registrů METAFONTu z právě načtených parametrů fontu. Kn: 309–312.
fontdimen
Zápis údaje do tfm. V TEXu se tyto hodnoty volají příkazy
\fontdimenhčísloi. Některé mají speciální význam.
Např. fontdimen 3: 2.5,6.5,0,4x naplní parametry 3 až 6. *Kn: 318–319.
fontmaking Interní proměnná; ovlivní, zda bude výstup do tfm. *Kn: 315.
for Cyklus. Např. for x=x1 step x2 until x3: text(x); endfor;
nebo for x=x1 upto x2: text(x); endfor; *Kn: 171–173.
forever Neukončený cyklus. Např. forever: text; exitif b=true; endfor;
*Kn: 171–173.
forsuffixes Cyklus. Např. forsuffixes s=1,2,3: text(s); endfor; text
bude prováděn pro s1, s2, s3. *Kn: 171–172.
from Separátor pro openwindow. *Kn: 191.
fullcircle Kružnice o jednotkovém průměru, střed (0,0) Kn: 263.
granularity Interní proměnná ovlivní rastrovací algoritmus. *Kn: 205.
halfcircle Půlkružnice o jednotkovém průměru, střed (0,0) Kn: 263.
headerbyte Uloží data do tfm do oblasti hlavičky. *Kn: 320.
hex Konvertuje string na číslo. Ve stringu je zápis hexadecimální. *Kn: 188.
hppp Interní proměnná, počet pixelů na jeden pt. *Kn: 92–93.
hround Zaokrouhlení na celé pixely. Kn: 264.
identity Identická transformace. Např. t=identity; Kn: 263.
if Podmínka. Tvar if boolean1 :text1 elseif boolean2 :text2 else:text3 fi;
*Kn: 169–170.
infinity Např. z1=point infinity of p; konečný bod cesty p; Kn: 263.
inner Typ pro hsymbolic token listi. *Kn: 218–219.
input Načtení souboru. *Kn: 179.
interim Jako save, ale pro interní proměnné. Např. interim autorounding:=1;
po endgroup bude mít autorounding hodnotu jako před interim. *Kn: 155-156.
intersectionpoint Např. (x,y):=p1 intersectionpoint p2; bod (x,y), kde
se cesty p1,p2 protínají. Kn: 265.
intersectiontimes Např. (t1,t2):=p1 intersectiontimes p2; časy t1,t2,
kdy se cesty p1,p2 protínají. *Kn: 178.
238

inwindow Separátor pro display. *Kn: 191.
jobname Vrací string se jménem hlavního souboru. *Kn: 187.
keeping Separátor pro cull. Např. cull currentpicture keeping(2,4); vynuluje body, které nejsou nakresleny 2×, 3× nebo 4×. *Kn: 120.
kern Separátor v konstrukci ligtable. *Kn: 317.
known Logický výraz. Např. known x; true pokud je x deﬁnováno *Kn: 170.
labels Např. labels(1,2,3); vyznačení bodů z1,z2,z3 v proof režimu. Kn:
274–275.
left Bod (−1, 0). Např. draw z1{left}..z2; Kn: 263.
length
Např. length(z2-z1); length s; length p; délka vektoru, počet
znaků, počet bodů na cestě zmenšený o 1. *Kn: 66, 69.
let Jako \let v TEXu. Např. let cyklus = forever; *Kn: 218.
lft Zarovnání na levý okraj podle tloušťky pera. Např. lft z1=(0,y); Kn: 273.
ligtable Deklarace tzv. kerningového programu pro kerning a ligatury. Například
ligtable "A":"V" kern -2pt; vyskytne-li se V po A, posune se o 2pt doleva.
*Kn: 316–317.
makepath Konvertuje typ pen na path. *Kn: 150.
makepen Vytvoření pera podle dané cesty. Např. makepen p; *Kn: 147–148.
max Maximum z množiny. Např. d:=max(a,b,c); Kn: 266.
message Výpis stringu na obrazovku. *Kn: 189.
mexp Redukovaná exponenciela. Např. mexp x; je ex/256 . *Kn: 67.
min Minimum z množiny. Např. d:=min(a,b,c); Kn: 266.
mlog Pronásobený logaritmus. Např. mlog x; je 256 ln x. *Kn: 67.
mode Proměnná, podle níž proběhne mode setup. Kn: 269, 278.
mode def Deﬁnice procedury při mode setup. Kn: 270.
mode setup Provedení procedury deﬁnované pomocí mode def podle parametrů
mode, mag. Kn: 269.
month Číslo současného měsíce (viz day a year). *Kn: 212.
newinternal Deklarace nové interní proměnné. *Kn: 218.
nonstopmode Režim, kdy se METAFONT nezastavuje na chybách. *Kn: 219.
normaldeviate Náhodné číslo s normálním rozdělením. Viz též uniformdeviate.
*Kn: 183–185.
nullpen Prázdné pero. Např. beginchar inicializuje currentpen:=nullpen. *Kn:
148.
nullpicture
Prázdný obrázek. Např. beginchar inicializuje currentpicture:=nullpicture. *Kn: 115.
numeric Nepovinná deklarace proměnné typu číslo. *Kn: 65.
numspecial Vloží do výstupního gf číslo bez interpretace. Viz též special. *Kn:
323–324.
oct Konvertuje string s oktalově zapsaným číslem na číslo. *Kn: 188.
odd Pravda, pokud číslo je liché. *Kn: 170.
of Separátor pro různé konstrukce. *Kn: 73, 129, 165–167, 187, 211–214.
openwindow Deklarace graﬁckého okna pro výstup na obrazovku. Např. openwindow 1 from (r0, c0) to (r1, c1) at (x,y). *Kn: 191.
or Logický součet. *Kn: 170.
origin Bod (0,0). Např. z0=origin; Kn: 263.
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outer Nastavení typu hsymbolic token listi. 218–219.
pair Deklarace proměnné typu pair, tj. uspořádané dvojice čísel. V bázi plain
jsou všechny proměnné z* implicite typu pair. *Kn: 55–56.
path Deklarace proměnné typu path (cesta). *Kn: 55–56, 171.
pausing Režim, kdy se zastaví za každým příkazem. *Kn: 231.
pen Deklarace proměnné typu pen. *Kn: 55–56, 65.
pencircle Pero tvaru jednotkové kružnice. Např. pickup pencircle; *Kn: 147–
149.
penoffset Vrátí polohu kraje pera hledanou v daném směru. *Kn: 150.
penpos Deﬁnuje vazbu mezi z?, z?r a z?l. Viz též str. 131. Kn: 273.
penrazor Pero tvaru jednotkové úsečky. Kn: 264.
pensquare Pero tvru jednotkového čtverce. Kn: 264.
penstroke Vyplní oblast vymezenou z?r a z?l. Viz též penpos. Kn: 273.
pickup
Nastavení aktuálního pera. Např. pickup pencircle xscaled 2pt
yscaled 1pt rotated 30; Kn: 272.
picture Deklarace proměnné typu obrázek. Např. picture V[]; *Kn: 114.
point Bod na cestě. Např. point t of p; vrátí bod na p v čase t. *Kn: 133.
postcontrol Vrátí druhý z kontrolních bodů úseku cesty. Např. postcontrol t
of p vrátí druhý z kontrolních bodů v úseku daném časem t. *Kn: 134.
precontrol Vrátí první z kontrolních bodů, anal. jako postcontrol. *Kn: 134.
primary Typ parametru pro def. *Kn: 165, 167.
primarydef Varianta def pro deﬁnice binárních operátorů. *Kn: 178.
proofing Interní proměnná ovlivní interprataci special při zápisu do gf. *Kn:
323–324.
quartercircle Čtvrtkružnice o jednotkovém průměru, střed (0,0). Kn: 263.
quote Potlačí speciální interpretaci následujícího htokeni. *Kn: 166.
randomseed Inicializace generátoru náhodných čísel. *Kn: 185.
readstring Čtení z terminálu. *Kn: 187–188.
reflectedabout Osová souměrnost. Např. p reflectedabout((a,b),(c,d));
vrátí cestu osově souměrnou podle vektoru (a,b)-(c,d). Kn: 266.
reverse Vrátí cestu s body v opačném pořadí. Např. reverse p; *Kn: 132.
right Bod (1, 0). Kn: 263.
rotated Otočení okolo počátku o stanovený úhel. Např. p rotated Φ; vrátí
cestu otočenou o úhel Φ. *Kn: 141.
rotatedaround Rotace okolo daného bodu. Např. p rotatedaround((a,b),Φ);
rotace p okolo (a,b) o úhel Φ. Kn: 266.
round Zaokrouhlování. Kn: 264.
rt Zarovnání na pravý okraj podle tloušťky pera. Např. rt z1=(x,y); Kn: 273.
save Po endgroup se obnoví původní hodnota proměnné. Např. save x; x bude
mít hodnotu jako před begingroup
savepen Uchování aktuálního pera. Např. p:=savepen; Kn: 272.
scaled
Transformace lineárního zvětšení pro geometrické objekty. Např.
(x,y) scaled a; vrátí (ax, ay), násobené v obou složkách. *Kn: 141.
scantokens Projde string, jako by to byl kus programu. *Kn: 179.
scrollmode Režim, kdy se METAFONT nezastavuje na chybách. *Kn: 219.
screenchars showit po endchar. Kn: 277.
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screenstrokes showit po draw, fill. Kn: 277.
secondary Typ parametru pro def. *Kn: 165, 167.
secondarydef Varianta def pro deﬁnice binárních operátorů. *Kn: 178.
shifted Transformace posunu pro geometrické typy. Např. p shifted (a,b);
vrátí p posunutou o vektor (a, b). *Kn: 141.
shipout Uloží vytvořený obrázek do gf, metriku případně do tfm.
show Výpis hodnot proměnných na terminál. Např. show a,b; *Kn: 219.
showdependencies Ladicí pomůcky. Dále showstats, showstopping, showtoken,
showvariable. *Kn: 219, 227, 262.
showit Vykreslení aktuálního obrázku. Kn: 277.
sind Sinus ve stupních. *Kn: 67.
slanted
Transformace pro geometrické objekty, aﬁnní zobrazení. Např.
(x,y) slanted a; vrátí (x + sy, y). *Kn: 141.
smoothing Interní proměnná, ovlivňuje rastrovací algoritmus. *Kn: 205–206.
special
Zápis stringu do výstupního souboru gf beze změny. Např. special "labelfontat"; numspecial 20; nastavení velikosti popisu; pokyn pro
gftodvi. *Kn: 323–324.
sqrt Odmocnina. Např. b:=sqrt(a); *Kn: 59, 64.
string Deklarace proměnné typu řetězec. Např. string s[]; *Kn: 187–188.
subpath Vrátí část cesty. Např. subpath (z1,z2) of p; vrátí p mezi z1, z2.
*Kn: 133.
substring Vrátí část stringu. *Kn: 188.
suffix Typ pro rozlišení parametru v def. Např. def(suffix $)= parametr
doplňující název proměnné, pro z.i to je i. *Kn: 176.
superellipse Ovál. Kn: 267.
tension Napětí křivky. Např. draw z1..tension 1 and 2.5..z2; napětí křivky
u levého bodu je 1 a u pravého bodu je 2.5. *Kn: 129–132.
tetriary Typ parametru pro def. *Kn: 165, 167.
tetriarydef Varianta def pro deﬁnice binárních operátorů. *Kn: 178.
text Typ pro rozlišení parametru v def. Parametr musí být vymezený pomocí
hdelimitersi. Např. def(text s)=. *Kn: 165-167.
time Vrací momentální minutu počítanou od půlnoci. *Kn: 212.
to Separátor pro konstrukci openwindow. *Kn: 252, 277, 312.
top Zarovnání na horní okraj podle tloušťky pera. Např. top z1=(0,y); Kn: 273.
totalweight Součet všech bodových hodnot pixelů v daném obrázku. *Kn: 115.
tracingcapsules Ladicí pomůcky. Podobně tracingchoices, tracingcommands,
tracingedges, tracingequations, tracingmacros, tracingonline, tracingoutput, tracingpens, tracingrestores, tracingspecs, tracingstats a tracingtitles. *Kn: 229, 227, 230.
transform Deklarace proměnné typu transformace. *Kn: 141–143.
transformed Separátor pro konstrukci transformace. Např. p transformed t.
*Kn: 141–145.
true Vždycky pravda. *Kn: 64.
turningcheck Interní proměnná. Zda kontrolovat chybu Strange path. *Kn:
119.
turningnumber Vrátí hturning numberi pro požadovanou cestu. *Kn: 264
241

undraw Opak pro draw, sníží počet nakreslených bodů, tj. maže. Kn: 271.
undrawdot Maže, opak pro drawdot. Kn: 271.
unfill Maže, opak pro fill. Kn: 271.
unfilldraw Maže, opak pro filldraw. Kn: 271.
uniformdeviate Náhodné číslo s rovnoměrným rozdělením. Viz též normaldeviate. *Kn: 183.
unitsquare Jednotkový čtverec; cesta (0,0)--(1,0)--(1,1)--(0,1)--cycle.
Kn: 263.
unitvector Jednotkový vektor daného směru. Kn: 264.
unknown False, pokud je proměnná deﬁnována. Např. if unknown mag: mag:=1;
fi; *Kn: 170.
until Separátor pro konstrukci for. *Kn: 171.
up Bod (0, 1). Kn: 263.
vardef Varianta deﬁnice def. *Kn: 166.
vppp Interní proměnná, počet pixelů na jeden pt na výšku. *Kn: 212, 267.
warningcheck Interní proměnná. Ovlivní výpis varování při přetečení aritmetiky.
*Kn: 269.
whatever
Proměnná, jejíž hodnota vyplývající ze vztahu, ve kterém je použita, je hned zapomenuta. Vhodné pro deklaraci lineárních vztahů, např. z1=z2+
whatever*(z3-z4); body z1, z2 leží na přímce se směrnicí z3-z4. Kn: 264.
withpen Separátor pro konstrukci addto. Podobně withweight. *Kn: 118, 220.
xoffset Horizontální posun obrázku při shipout. *Kn: 220.
xpart x-ová část. Např. xpart z1 je x1. *Kn: 68.
xscaled Transformace. Např. (x,y) xscaled a; je (ax, y), násobení číslem x-ové
souřadnice. *Kn: 141.
xxpart Třetí souřadnice proměnné typu transform. Podobně xypart vrací čtvrtou souřadnici. *Kn: 142, 160.
year Vrátí letošní rok. *Kn: 212.
yoffset Vertikální posun obrázku při shipout. *Kn: 220.
ypart y-ová část. *Kn: 68.
yscaled Transformace. Např. (x,y) yscaled a; je (x, ay), násobení číslem y-ové
souřadnici. *Kn: 141.
yxpart Pátá souřadnice proměnné typu tranform. Podobně yypart vrací šestou
souřadnici. *Kn: 142, 160.
zscaled Transformace. Např. (x,y) zscaled (a,b); dává (xa − yb, xb + ya),
násobení vektorů jako komplexních čísel.
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Veřejný archív TEXu
V mezinárodní počítačové síti Internet pracuje mnoho tzv. ftp archívů s anonymním přístupem. Jedná se o počítače, na kterých je udržován software pro širokou
veřejnost. Každý, kdo má přístup k Internetu, si může z těchto počítačů zkopírovat
cokoli do svého počítadélka.
Některé z těchto archívů udržují a zveřejňují tzv. CTAN (Comprehensive TEX
Archive Network). Jedná se o archív softwaru k TEXu, který nabízí řádově několik
gigabytů informací (programů, fontů, maker, dokumentů apod.). Struktura archívu
CTAN je vytvářena na serverech ftp.shsu.edu, ftp.tex.ac.uk a ftp.dante.de.
Z těchto počítačů je CTAN zrcadlen do mnoha dalších ftp serverů po celém světě.
Nám nejbližší ftp server s plným zrcadlením archívu CTAN je v Brně (ftp.muni.cz
nebo ftp.cstug.cz) a v Heidelbergu (ftp.dante.de). Rozvržení adresářů a softwaru v CTAN archívu je více méně stálé a standardní.
V tomto dodatku jsou zahrnuty skoro všechny softwarové balíčky v CTANu.
Některé jsou zmíněny jen velmi stručně (přítomností názvu adresáře) a u většiny
je i krátká zmínka, o co se jedná. Autoři jsou uvedeni jen tam, kde byl tento údaj
vyplněn v souboru help/ctan/ctan.dat. Plný kroužek u názvu adresáře označuje
software, který stojí za větší pozornost. Toto rozdělení je třeba brát jen jako informaci pro první orientaci v archívu. Nejedná se o žádné objektivní hodnocení úrovně
jednotlivých balíčků.
Následuje přehled archívu CTAN z 10. 2. 1999.
• bibliography Programy a balíčky související s BibTEXem.
• bibliography/bibtex/contrib Nejrůznější styly pro BibTEX (bst).
• bibliography/bibtex/distribs bibtex.web, zdrojový text BibTEXu; doc/ –
dokumentace, styles/ – základní styly BibTEXu.
◦ bibliography/bibtex/mac BibTEX pro Macintosh.
◦ bibliography/bibtex/ms-dos/demel bibtex.exe.
◦ bibliography/bibtex/ms-dos/kempson Úpravy BibTEXu pro DOS od pana
Kempsona. bibtex.exe, v 0.99c, včetně stylů a zdrojových textů. Navíc: 8bitbeta/ – 8bitový BibTeX.
◦ bibliography/bibtex/utils/bib2dvi Shell na konverzi bib souborů do dvi
použitím ﬁltrů a LATEXu.
◦ bibliography/bibtex/utils/bibcard X11 uživatelské rozhraní pro bib databáze.
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◦ bibliography/bibtex/utils/bibclean (Autor: Nelson Beebe) Tisk a syntaktická kontrola bib souborů.
◦ ../utils/bibdb Graﬁcké rozhraní pro manipulaci s bib soubory.
◦ bibliography/bibtex/utils/bibindex Programy bibindex a biblook pro
rychlé vyhledávání v bib databázích.
◦ bibliography/bibtex/utils/bibsort UNIXový script pro třídění v bib databázích.
◦ bibliography/bibtex/utils/bibtool/BibTool
(Autor: Gerd Neugebauer
<gerd@imn.th-darmstadt.de>) Různé nástroje pro manipulaci s bib databázemi.
◦ bibliography/bibtex/utils/bibtools UNIXové scripty pro manipulaci s bib
soubory.
◦ bibliography/bibtex/utils/bibview Script v perlu pro interaktivní prohlížení
bib souborů.
◦ bibliography/bibtex/utils/lookbibtex (Autor: John Heidemann <johnh@cs
.ucla.edu>) Vyhledávání regulárních výrazů v bib databázích.
◦ bibliography/bibtex/utils/r2bib Program v C konvertující „refer ﬁlesÿ do
formátu bib.
◦ bibliography/bibtex/utils/ref2bib Konverguje „refer ﬁlesÿ do bib.
◦ bibliography/bibtex/utils/refer-tools bst pro „refer formátÿ a různé
nástroje pro manipulaci s tímto formátem.
◦ bibliography/bibtex/utils/xbibtex (Autor: Nickolas Kelly a Chris Bischof)
X rozhraní pro bib formát.
◦ bibliography/bibtex/vms Verze BibTEXu pro VAX/VMS OS.
◦ bibliography/tib Preprocesor pro bibTEX.
• digest
Adresář obsahuje archívy mezinárodních TEXovských konferencí
a elektronických periodik. hyper, indexes, maps, nts-l, tex-d-l, teximplementors, tex-mag, tex88, texhax, texline, ttn, tugboat, uktex.
◦ digests/indexes Rejstřík elektronických konferencí.
• documentation Adresář obsahuje materiály k „výuceÿ TEXu.
◦ documentation/amslatex-primer (Autor: Phil Hirschhorn <psh@math.mit.edu>)
O AMS-TEXu.
◦ documentation/aro-bend Kolekce netriviálních otázek a odpovědí k makroprogramování v TEXu.
◦ documentation/biblio Souhrnná bibloigraﬁe k TEXu.
◦ documentation/companion* Materiály týkající se knihy LATEX Companion [39].
◦ documentation/components-of-TeX Popis struktury instalace TEXu.
◦ documentation/epslatex.ps,pdf O zařazování eps obrázků do LATEXu.
Knuthovy záznamy o chybách
◦ documentation/errata-TeX-MF 92-03-16
v TEXu a METAFONTu.
◦ documentation/fontname (Autor: Karl Berry <berry@cs.umb.edu>) Návrh na konvence při zavádění názvů fontů odvozených např. z PostScriptu v TEXu.
• documentation/gentle.tex Doobův Jemný úvod do TEXu [33, 34].
◦ documentation/htmlhelp Manuály k TEXu ve formátu html.
◦ documentation/JMPL.ps.gz Francouzský manuál k LATEXu 2ε .
◦ documentation/latex-essential TEXovský dokument o „podstatnýchÿ informacích k LATEXu.
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◦ documentation/LaTeX Graphics Companion
Obsahy jednotlivých ukázek ze
stejnojmenné knihy.
◦ documentation/localguide-sparc O „podstatnýchÿ informacích k LATEXu.
Aktualizováno též pro LATEX 2ε .
• documentation/lshort Úvod do LATEXu [103] ve zdrojových kódech TEXu a v
PostScriptu, PDF a dvi v mnoha jazycích. Čeština zatím chybí.
◦ documentation/maketexwork Ukázky zdrojových textů TEXu.
◦ documentation/NTS-FAQ Časté otázky na NTS (nový typograﬁcký systém, následník TEXu).
◦ documentation/ogfuda Nejčastější otázky a odpovědi k LATEXu v němčině.
◦ documentation/RTF Speciﬁkace k formátu RTF
◦ documentation/tcdmanual Různé manuály k TEXu.
◦ documentation/texbuch Stučný popis TEXu na úrovni plainu v němčině (Das
Kleine TEXbuch).
◦ documentation/tex-primer vms-specific Základy TEXu, použití TEXu na
VAX/VMS systému.
• dviware Ovladače a programy pro manipulaci s dvi.
◦ dviware/a5booklet pro dodatečnou manipulaci se stránkami na úrovni dvi (pro
systémy VAX/VMS).
◦ dviware/beebe Několik dvi ovladačů z dílny Nelson H.F. Beebe. Přiložena
podrobná dokumentace. Podadresáře doc/, src/, tests/, updates/, utils.
◦ dviware/bitpxl Konverze do dvi do bitmapového formátu.
◦ dviware/cdvi Prohlížeč dvi pro PC. Zdrojový text nezahrnut.
◦ dviware/crudetype Podadresář version3/. Rozšíření programu dvitype pro
komplikovanějších dvi ovladače. Zahrnut zdrojový text ve WEBu jako zdroj pro
psaní ovladačů.
◦ dviware/double dvi manipulator.
◦ dviware/driv-standard
Popisy formátů používaných při programování
dvi ovladačů.
◦ dviware/dtl (Autor: Geoﬀrey Tobin <gt@ee.latrobe.edu.au>) Konvertory dv2dt
a dt2dv převádějí binární dvi formát do čitelné textové podoby a zpět.
◦ dviware/dvgt (Autor: Geoﬀrey Tobin <ecsgrt@luxor.latrobe.edu.au>) Prohlížeč
dvi pro Risc a Sparc.
◦ dviware/dvi-augsburg
(Autor: Ingo Eichenseher, Markus Zahn, Gerhard
Wilhelms) dvi a dvilw (PostScriptový ovladač) od G. Wilhemse a kol. Dokumentace v němčině. SW pro nejrůznější OS.
◦ dviware/dvi2pcl Konverze dvi do pcl.
◦ dviware/dvi2qms Konvertor dvi do formátu qms.
• dviware/dvi2tty Konverze dvi do ASCII textů, tj. výstupem je čistý text bez
specialit sazby.
◦ dviware/dvi2xx Různé ovladače dvi, podpora jen 7 bitových fontů.
◦ dviware/dvi economic dvi manipulátory.
◦ dviware/dviapollo Prohlížeč pro Apollo.
◦ dviware/dvibit Prohlížeč pro BBN BitGraph terminal.
◦ dviware/dvibook Přehazuje stránky na úrovni dvi.
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• dviware/dvicopy Z dvi do dvi. Fyzicky zařadí všechny odkazy na virtuální
fonty, takže výstupní dvi už na vf neodkazuje.
◦ dviware/dvidis Manipulace s dvi pro VAX.
◦ dviware/dvidjc Tisk na HP Deskjet tiskárnách.
◦ dviware/dvidoc Převádí dvi na textovou formu.
• dviware/dvidvi (Autor: Tom Rokicki <rokicki@neon.stanford.edu>) Manipulace
se stránkami v dvi souborech. Např. vybere jen liché, vyhodí prázdné stránky,
seřadí je jinak apod.
◦ dviware/dview Prohlížeč pro PC.
◦ dviware/dviimp Tisk na IMAGEN tiskárnách.
• dviware/dvilj,4 Program dvilj. Tisk na laserových tiskárnách.
• dviware/dviljk (Autor: Gustav Neumann and Karl Berry) Karl Berryho úprava
programu dvilj pro tisk dvi na laserové tiskárně.
◦ dviware/dvimswin (Autor: Doug McDonald) Prohlížeč pro MS Windows.
◦ dviware/dviout dvi ovladač s výstupen na Tektronic 4014 a PostScript.
◦ dviware/dvipage Prohlížeč pro SUN pod SunView.
◦ dviware/dvipj Barevné tisky na HP PaintJet.
• dviware/dvips (Autor: Tom Rokicki <rokicki@neon.stanford.edu>) Zřejmě nejpoužívanější konvertor dvi do PostScriptu.
◦ dviware/dvipsconfig Nástroj na konﬁguraci programu dvips.
• dviware/dvipsk
(Autor: Karl Berry) Programu dvips upravený Karlem
Berrym.
◦ dviware/dvisun Prohlížeč pro Suntools.
◦ dviware/dvitops (Autor: James Clark <jjc@jclark.uucp>) Konvertor dvi do
PostScriptu.
◦ dviware/dvitovdu
Prohlížeč pro různé terminály. Obsahuje podadresáře
rmcs upgrade/, unix/c/, unix/pascal/, dvitovdu/vms/,
◦ dviware/dvitty Podobně, jako dvi2tty.
◦ dviware/dvivga Prohlížeč pro DOS.
◦ dviware/dviwin (Autor: Hippocrates Sendoukas <sendouk@scf.usc.edu>) Prohlížeč
a tisk dvi pod MS Windows 3.x.
◦ dviware/epson (Autor: Neal Becker <neal@ctd.comsat.com>) Tisk dvi na 9 jehlové
tiskárny Epson.
◦ dviware/ivd2dvi Konvertuje výstup z XETTEXu do standardního dvi. (Viz
languages/xettex).
◦ dviware/kane
◦ dviware/kyocera Tisk dvi na tiskárnách Kyocera.
◦ dviware/laserjet Tisk dvi na laserových tiskárnách.
◦ dviware/ln01 Konvertor z dvi do ln03. Obsahuje podadresáře rmcs/, rose/,
thomas/.
◦ dviware/psprint Z dvi do PostScriptu. Pro systémy UNIX a VMS; viz adresáře
unix/, vms/.
◦ dviware/qms Instalační pomůcky pro VMS.
◦ dviware/quicspool Pro Talaris a QMS tiskárny.
◦ dviware/screenview Převodník dvi na textový soubor pro VMS.
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◦ dviware/seetex (Autor: Dirk Grunwald <grunwald@foobar.colorado.edu>) dviselect – vybírá stránky z dvi, iptex – tisk na Imagen, texx a texsun – prohlížeč pro SUN a X11.
◦ dviware/texsgi Prohlížeč pro SGI/4Ds.
◦ dviware/textool prohlížeč pro SunView.
• dviware/tmview Prohlížeč dvi pro Linux/svgalib a X Window System. Má plno
zajímavých funkcí.
◦ dviware/umddvi CTEX a manipulace s dvi.
◦ dviware/vutex Prohlížeč dvi na textovém terminálu.
◦ dviware/wd2latex Konverze z Word Perfectu do LATEXu.
• dviware/xdvi (Autor: Paul Vojta <vojta@math.berkeley.edu>) Zřejmě nejpoužívanější prohlížeč dvi pro X Window.
◦ dviware/xdvi-dos
• dviware/xdvik (Autor: Karl Berry) Program xdvi upravený Karl Berrym.
• fonts Adresář obsahuje fonty všeho druhu a podporu pro manipulaci s nimi.
• fonts/amsfonts AMS fonty. Fomráty mf, tfm a nejběžnější pk.
◦ fonts/apl Tvorba APL dokumentů pomocí TEXu.
◦ fonts/armenian Arménské fonty.
◦ fonts/ascii (Autor: RWD Nickalls <mtzrwn@uk.ac.nottingham.ccc.vax>) Fonty a
styl pro tisk ASCII textů pro DOS včetně semigraﬁckých znaků.
◦ fonts/astro (Autor: Peter Schmitt’s <a8131dal@awiuni11.bitnet>) Fonty ve formátu mf s astronomickými symboly.
◦ fonts/barcodes Soubor mf s čárovými kódy (EAN).
◦ fonts/bbding NFSS podpora pro fonty Zapf dingbats běžné mezi sadami PostScriptových fontů.
◦ fonts/bbold (Autor: Alan Jeﬀrey <alanje@cogs.sussex.ac.uk>) Zdvojená písmenka
a symboly, použitelné v matematických textech. Formát mf.
◦ fonts/blackletter Inverzní písmena v mf.
◦ fonts/cheq Adobe chess font pro šachy.
◦ fonts/chess (Autor: Piet Tutelaers <rcpt@urc.tue.nl>) Makro a fonty v mf pro
sazbu šachových diagramů.
◦ fonts/chinese/CJK (Autor: Sam Chiu <ccc11@cus.cam.ac.uk>) Styl a fonty pro
čínštinu, japonštinu a korejštinu. Fonty jen v bitových mapách.
◦ fonts/cirth Cirth font v mf.
• fonts/cm CM fonty a jejich odvozeniny.
◦ fonts/cm/bbm (Autor: Gilles F. Robert <gfrobert@fourier.grenet.fr>) Blackboard
varianta CM fontů.
◦ fonts/cm/cmoutlines Obtahy CM fontů v mf.
◦ fonts/cm/cmtest
◦ fonts/cm/cmttss (Autor: Arthur Ogawa <ogawa@orion.arc.nasa.gov>) Upravená
varianta cmtt10 v mf.
• fonts/cm/mf Balík Knuthových CM fontů.
• fonts/cm/ps-type1/bakoma (Autor: Basil K Malyshev <malyshev@mx.ihep.su>)
Type1 PostScriptová verze CM fontů.
• fonts/cm/ps-type1/bluesky Adobe Type1 PostScript verze CM fontů včetně
AMS fontů od BlueSky a Y&Y.
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◦ fonts/cm/ps-type1/paradissa (Autor: Basil K Malyshev <malyshev@mx.ihep
.su>) Adobe Type1 PostScript verze CM fontů včetně AMS fontů. Předchůdce
BaKoMa.
◦ fonts/cm/ps-type3 CM fonty ve formátu PostScript Type 3.
• fonts/cm/sauter mf soubory pro Sauterovu extrapolaci.
◦ fonts/cm/tfm tfm formát CM fontů.
◦ fonts/cmastro Astronomické symboly v mf.
◦ fonts/cmbright San serif varianty fontů ve formátu mf odvozené z Computer
Modern. Rozsáhlá sada včetně matematických fontů.
◦ fonts/cmcyr Cyrilika.
◦ fonts/cmcyralt Alternativní cyrilika.
◦ fonts/cmoefont Staroangličtina.
◦ fonts/cmpica Variace CM podobná „picaÿ. .
◦ fonts/concrete Fonty, které Knuth použil v [41].
◦ fonts/courier
◦ fonts/cun (Autor: Jo Jaquina <jaymin@maths.tcd.ie>) Klínové písmo.
◦ fonts/dancers Fonty „Sherlock Holmes Dancing Menÿ.
◦ fonts/dc Tzv. DC fonty obsahující akcentovaná písmena pro většinu evropských
zemí. Jde o předchůdce EC fontů.
◦ fonts/dingbat Různé značky v mf.
◦ fonts/dco Sada vf a tfm fontů obsahující tzv. „old styleÿ číslice navazující na
DC fonty.
◦ fonts/doublestroke Fonty pro matematiku obsahující zdvojená písmena pro
označení množin přirozených, celých čísel apod.
◦ fonts V dalších podadresářích jsou fonty podle názvu. duerer/, fc/, osmanian/,
rsfs/, sanskrit/, utopia/, wasy/, wasy2/, pandora/.
• fonts/ec Tzv. EC fonty obsahující akcentovaná písmena pro většinu evropských
zemí. Kódování podle Corku, odvozeno z Computer Modern.
◦ fonts/ecc Concrete fonty v kódování Cork.
◦ fonts/elvish,engwar,tengwar Elfské písmo podle Tolkienových románů.
◦ fonts/futhark Runová abeceda.
◦ fonts/genealogy Značky pro rodokmen.
◦ fonts/go Fonty pro sazbu diagramů hry go.
◦ fonts/gothic (Autor: Yannis Halarambous) Gotické a ornamentální písmo.
◦ fonts/greek Řečtina. Obsahuje podadresáře podle autorů jednotlivých fontů
pro řečtinu. greektex/, kd/, kelly/, levy/, moschovakis/, yannis/.
◦ fonts/halftone Fonty pro sestavování stínovaných obrázků.
◦ fonts/hands Ruce.
◦ fonts/hershey Fonty z Hersheyho databáze převedené do mf.
◦ fonts/hge Staroangličtina.
◦ fonts/hieroglyph (Autor: Serge Rosmorduc <rosmord@inf.enst.fr>) Egyptské
hieroglyfy včetně LATEXovských stylů.
◦ fonts/knot (Autor: Jo Jaquina <jaymin@maths.tcd.ie>) Ornamenty.
◦ fonts/ljmetrics Metriky pro HP fonty v tfm.
◦ fonts/lucida Font Lucida (jen ve vf a tfm).
◦ fonts/malvern
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◦ fonts/mathtime Podpora sazby matematiky ve fontu Times.
• fonts/modes (Autor: Karl Berry) Soubor modes.mf obsahující METAFONTové
deﬁnice pro všechna možná i nemožná výstupní zařízení.
◦ fonts/mt11p Podpora pro práci s Type1 Math Time fonty v LATEXu 2ε . Vlastní
Type1 fonty je ale nutno si zakoupit.
◦ fonts/ocr-a,ocr-b Ocr.
◦ fonts/ogham Keltské písmo.
◦ fonts/ot2cyr Makra pro podporu azbuky v OT2 kódování.
◦ fonts/phonetic Fonty pro fonetický přepis angličtiny.
◦ fonts/poorman Čínština a Japonština.
◦ fonts/postscript/adobe Podpora Abobe Font Library pro TEX (tfm, vf, fd
soubory). Máte-li zbytečných 300 tisíc Kč, můžete si k tomu přikoupit i vlastní
Adobe Font Library. Základní Adobe fonty v pk formátu.
◦ fonts/psfonts Podpora PostScriptových fontů pro TEX.
◦ fonts/psfonts/bitstrea Podpora fontů písmolijny Bitstream pro TEX.
◦ fonts/psfonts/monotype Podpora fontů písmolijny monotype pro TEX.
◦ fonts/psfonts/polish Volně šířené PostScriptové fonty z Polska.
◦ fonts/psfonts/urw Podpora fontů písmolijny URW pro TEX.
◦ fonts/punk Punk.
◦ fonts/ransom Ransom. Font vytvořený využitím generátoru náhodných čísel.
◦ fonts/redis Logo v mf.
◦ fonts/rune (Autor: Jo Jaquina <jaymin@maths.tcd.ie>) Runové písmo.
◦ fonts/softfonts/sfware (Autor: Norman Walsh <walsh@cs.umass.edu>) Programy pro DOS na kejkle se softfonty (rotace, speciální efekty, . . .).
◦ fonts/stmaryrd (Autor: Jeremy Gibbons <jeremy@cs.aukuni.ac.nz> a Alan Jeﬀrey
<alanje@cogs.sussex.ac.uk>) Speciální fonty pro matematiku.
◦ fonts/tengwar Tengwar v mf.
◦ fonts/thai
◦ fonts/twcal
• fonts/utilities Adresář obsahuje programy pro manipulaci s fonty.
◦ fonts/utilities/adjkerns (Autor: Yannis Haralambous <yannis@gat.citilille
.fr>) Na úrovni vpl a pl souborů manipuluje s kerny a ligaturami.
◦ fonts/utilities/ega2mf Konvertuje z textových fontů EGA adaptéru do formátu mf.
• fonts/utilities/fontinst (Autor: Alan Jeﬀrey <alanje@cogs.sussex.ac.uk>)
Instalace PostScriptových fontů z afm formátu pro TEX. Program je napsán
jako TEXovské makro.
• fonts/utilities/gsftopk Utilita generuje ve spolupráci s Ghostscriptem bitové mapy pk pro xdvi z Type1 zdrojových souborů.
◦ fonts/utilities/macfont (Autor: Norm Walsh <walsh@cs.umass.edu>) Konvertor zdrojových textů pro Mac do PostScriptového formátu fontů.
◦ fonts/utilities/mathints,mathkit Skripty pro generovaání podpory matematických fontů (tfm, vf) navazující na komerční PostScriptové fonty (Lucida
New Math, MathTime, Euler).
◦ fonts/utilities/mmtools Nástroje pro práci s Multiple Master fonty.
◦ fonts/utilities/mf2ps Konvertor METAFONTového formátu do PostScriptu.
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◦ fonts/utilities/mff-29 Pro SUN, manipulace s mf.
◦ fonts/utilities/pfm2afm Konvertor pfm na afm.
◦ fonts/utilities/pkbbox Generuje afm soubory z pk.
◦ fonts/utilities/ps2mf Z PostScriptu do METAFONTového formátu fontů.
• fonts/utilities/ps2pk (Autor: Piet Tutelaers) Konvertuje Type 1 fonty do pk
formátu.
◦ fonts/utilities/qdtexvpl
◦ fonts/utilities/t1tools (Autor: Thomas Wolﬀ) Nástroje pro manipulaci
s Type 1 formátem fontů.
◦ fonts/utilities/t1utils Nástroje pro manipulaci s Type 1 formátem fontů.
◦ fonts/utilities/toil Utilita pro podporu Type1 fontů v TEXu
◦ fonts/utilities/unadobe
◦ fonts/utilities/vfinst Perlovská utilita navazující na fontinst.
◦ fonts/utilities/vpltools (Autor: Alan Jeﬀrey <alanje@cogs.sussex.ac.uk>)
Manipulace s vpl formátem fontů, programy napsány v TEXu jako makro.
◦ fonts/utilities/vplutils (Autor: Angus Duggan <ajcd@dcs.ed.ac.uk>) Perl
script, který spojí několik pl resp. vpl do výstupního vpl.
◦ fonts/va
◦ fonts/wasy Font symbolů a značek.
◦ fonts/vietnamese,vncmr Fonty pro Vietnam.
◦ fonts/wsuipa
• graphics Adresář obsahuje nástroje pro práci s graﬁkou.
◦ graphics/axodraw (Autor: J A M Vermaseren <t68@nikhef.nl>) Feymannovy
diagramy v LATEXovském dokumentu.
◦ graphics/bit2spr Bitmapy z X11 do LATEXu užitím sprite stylu.
• graphics/bm2font (Autor: Friedhelm Sowa) Program na konverzi bitmapových
obrázků do formátu pk.
◦ graphics/circuit macros Makra pro tvorbu diagramů elektrických obvodů.
◦ graphics/fig2mf (Autor: Anthony Starks <ajs@merck.com>) Pomocí maker mfpic konvertuje formát obrázků fig do mf. Pomocí např. xfig lze pak vytvářet
obrázky pro mf použitím myši.
• graphics/gnuplot Kreslí grafy funkcí i více proměnných (prostorové obrázky).
Výstup lze uložit do různých formátů, např. mf, eps.
◦ graphics/hpgl2ps Konvertor graﬁckého popisu jazyka hp do PostScriptu.
◦ graphics/mactotex Zařazení PostScriptových obrázků z Mac.
• graphics/metapost (Autor: John Hobby) Vstup jako METAFONT, ovšem výstup
je v PostScriptu.
◦ graphics/MF-PS Generování eps přímo METAFONTem do logu.
◦ graphics/mf2tex Podpora popisků v METAFONTových obrázcích.
• graphics/mfpic (Autor: Thomas Leathrum <leathrum@griggs.dartmouth.edu> a
Geoﬀrey Tobin <ecsgrt@luxor.latrobe.edu.au>) TEXovská a METAFONTová makra
pro tvorbu obrázků ve formátu mf pomocí příkazů v TEXu. Obsahuje též text
„METAFONT for Beginnersÿ.
◦ graphics/pagedraw Program na vytváření a úpravu jednoduchých vektorových
obrázků ve formátu eps. Pouze pro MS Win.
◦ graphics/pbmtopk Konvertor pbm do pk.
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• graphics/pictex PiCTEX– tvorba obrázků pomocí TEXovských maker. Opírá
se jen o možnosti TEXu.
◦ graphics/piechart Na koláčové diagramy.
◦ graphics/psfig (Autor: Trevor J. Darrell <trevor@media.mit.edu>) TEXovská
makra na vkládání eps obrázků do dokumentu.
• graphics/pstricks
(Autor: Timothy Van Zandt <tvz@Princeton.EDU>) PostScriptová a TEXovská makra, která umožní realizovat PostScriptové efekty pomocí TEXovských příkazů. Práce s barvou, transformace, sestavování jednoduchých obrázků apod.
◦ graphics/texdraw PostScriptové obrázky TEXovskými příkazy.
◦ graphics/texsketch Program pro jednoduchou tvorbu LATEXových obrázků
(picture) běhající v OS/2.
◦ graphics/tiff Nástroje pro manipulaci s formátem tiff.
◦ graphics/transfig
◦ graphics/tree (Autor: Greg Lee <lee@uhccux.uhcc.hawaii.edu>) Formátování stromových struktur. Výstup na terminálu nebo ve formátu tex.
◦ graphics/xfig Graﬁcké rozhraní (pod X windows) pro tvorbu obrázků ve
formátu fig. Viz též fig2mf.
• help Obsahuje texty první pomoci pro „hledačeÿ v archívu. Rovněž obsahuje
tzv. FAQ k různým tématům. FAQ znamená časté otázky a odpovědi. Podadresáře jsou: index/, comp-fonts-FAQ/, ctan/.
• help/Catalogue HTML stránky sumarizující obsah celého CTANu.
• indexing Software podporující tvorbu rejstříků.
◦ indexing/glo+idxtex Zpracování souborů glo (tzv. glossary) a idx.
◦ indexing/makeindex (Autor: maintained by Nelson Beebe <beebe@math.utah.edu>)
Program MakeIndex.
◦ info Ztotožněno s adresářem documentation.
• languages Obsahuje balíky maker případně fontů vesměs v mf formátu pro
podporu sazby v různých národních jazycích. Z názvů podadresářů je zřejmé,
o jaký jazyk jde. Jedná se o tyto podadresáře: arabtex/, chinese/, cyrillic/,
cyrtug/ (instalce podporovaná CyrTUGem – ruské sdružení uživatelů), devanagari/ (jazyky ve střední indii), english/, french/, german/, greek/, hclassic/, hebrew/ (obsahuje podadresáře heb/, redis/, shalom/), tex/), icelandic/, indian/, italian/, korean/, malayalam/, polish/, portuguese/,
scyrillic/, swedish/, tamil/, telugu/, turkish/, vietnamese/.
◦ languages/babel (Autor: Johannes Braams <J.L.Braams@research.ptt.nl>) Balík
maker k LATEXu pro práci v různých (vesměs evropských) jazycích. Obdoba
našeho czech.sty pro různé jazyky.
◦ languages/hyphenation Tabulky dělení slov pro různé jazyky.
◦ languages/xettex (Autor: Donald E. Knuth a Pierre A. Mackay <mackay@cs
.washington.edu>) Úprava zdrojového textu tex.web tak, aby šlo sázet střídavě
zleva doprava a zprava doleva. Tento XETTEX je použit v balících pro sazbu
v různých exotických jazycích. Viz [61].
• macros Archív TEXovských maker ke všemu možnému.
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• macros/ams (Autor: American Mathematical Society <Tech-Support@e-math.ams
.org>) Obsahuje následující podadresáře: amslatex/ Sloučení LATEXu s AMSTEXem a amstex/ (AMS-TEX).
◦ macros/blu Kees van der Laanův BLUE TEX.
◦ macros/context Makra na sazbu chemických vzorců.
◦ macros/eplain (Autor: Karl Berry <karl@cs.umb.edu>) Rozšířený plain TEX.
◦ macros/foiltex Tvorba fólií.
◦ macros/generic/boxedart (Autor: Laurent Siebenmann) Formát eps do TEXu.
◦ macros/generic/caesarcm
(Autor: Laurent Siebenmann) Akcent manager
v Macu.
◦ macros/generic/code128 (Autor: Petr Olšák) Makro na tvorbu čárových kódů
Code 128.
◦ macros/generic/diagrams Různá makra pro tvorbu diagramů. Obsahuje adresáře: barr/, borceux/, circ/, kuvio/, taylor/, xypic/.
◦ macros/generic/dratex (Autor: Eitan Gurari <gurari@news.cis.ohio-state.edu>)
Makra pro jednoduché kreslení.
◦ macros/generic/ean (Autor: Petr Olšák) Makra na tvorbu EAN kódů (EAN 13
a EAN 8).
◦ macros/generic/hyacc-cm (Autor: Laurent Siebenmann) Dělení slov.
◦ macros/generic/incpic (Autor: Oldřich Ulrych <ulrych@karlin.mff.cuni.cz>)
Vynechávání místa pro obrázky ve více odstavcích.
◦ macros/generic/laan Články Kees Van der Laana.
◦ macros/generic/labtex Značkování METAFONTových obrázků v TEXu.
◦ macros/generic/midnight
(Autor: Marcel van der Goot <marcel@cs.caltech
.edu>) Makra pro pohodlnější tvorbu dalších maker.
◦ macros/generic/poster Makro pro tisk plakátů po částech a další věci.
◦ macros/generic/psbox (Autor: Jean Orloﬀ) Pro vkládání obrázků eps do TEXu.
◦ macros/generic/realcalc Kalkulace s čísly.
◦ macros/generic/texchord (Autor: Joel M. Hoﬀman <joel@wam.umd.edu>) Pro
sazbu diagramů kytarových akordů.
◦ macros/generic/TeX-PS Makra na manipulaci s PostScriptem. Například cmykhax je makro na barevné separace, mirr.hd je PostScriptové záhlaví pro dvips
na zrcadlový tisk.
◦ macros/hptex
◦ macros/inrstex (Autor: Michael Ferguson <mike@inrs-telecom.uquebec.ca>) Kompletní balík pro sazbu dokumentů včetně podpory graﬁky. Francouzsko/anglické
dokumenty.
• macros/lamstex
(Autor: Michael Spivak, The TeXplorators Corporation)
Úprava AMS-TEXu, aby uměl křížové reference. Obsahuje velmi dobrá makra
na tvorbu tabulek a program dvipaste pro zařazování dvi do dvi.
• macros/latex/base (Autor: L. Lamport; maintained by F. Mittelbach and
R. Schöpf) Oﬁciální veze „novéhoÿ LATEXu, neboli nyní LATEXu 2ε . Do této
distribuce jsou zařazeny některé balíčky, většinou udržované některým ze členů
LATEX týmu: alltt (alternativní verbatim/strojopis), cmextra (podpora AMS
Computer Modern), doc (dokumentace maker), docstrip (rozbalování dokumentace), exscale (záplata chybného zvětšování fontu cmex), graphpap (graph
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paper), ifthen (podmínky v makrech), inputenc (různá kódování vstupních
textů), ltxdoc (třída pro dokumentované balíčky), slides (makro pro tvorbu
předloh pro transparentní fólie), syntonly (kontrola LATEXové syntaxe bez výstupu do dvi).
• macros/latex/contrib Adresář obsahující makrobalíčky pro LATEX. Jsou členěny do dvou skupin supported/ (podporovány LATEX týmem, tj. například
testována jejich funkčnost při tvorbě nové verze LATEXu 2ε ) a other/ (ostatní).
• macros/latex/contrib/other Ostatní (méně podporované) makrobalíčky pro
LATEX. ardlist (seznamy adres), alg (prostředí pro sazbu algoritmů), apa
(formátování textů podle Americké Psychologické Asociace), bg (sazba herních
plánů hry backgammon), calrsfs (hezčí rsfs), chemsym (chemické symboly),
concmath (podpora Concrete Math. fontů), crossword (křížovky), dotseqn
(formátování čísel rovnic s tečkami), dropping (zvýraznění prvního písmena v
odstavci), envbig (adresy na obálky), floatfig, floatflt (obtékání obrázků
textem), fp (aritmetické operace s pevnou řádovou čárkou), gene/eqname (různé
formátování rovnic), gene/fundus (podpora různých rodin fontů), ipa (podpora fontů pro fonetický přepis), lastpage (odkazy), lgreek (podpora řečtiny),
misc/a4wide (úprava tiskového zrcadla), misc/abstbook (tvorba sbírky
abstraktů), misc/advdate (manipulace s registrem \today), misc/cancel
(diagonální čáry a šipky), misc/capt-of (popisky pro neplovoucí objekty),
misc/cases (větvení na případy v matematice), misc/fixloat (úprava plovoucích mechanismů ve dvou sloupcích), misc/fnpara (poznámky pod čarou vedle
sebe), misc/ltxmisc (další styly), misc/relsize (nastavení velikosti fontů
podle jiných), misc/shapepar (speciální tvary odstavců), misc/stblftnt (manipulace s poznámkami pod čarou), misc/tabls (lepší mezerování v tabulkách),
misc/threeparttable (speciální tabulky), misc/titleref (odkazy na tituly
bez použití \label), misc/topcapt (popisky nad tabulkami), misc/truncate
(zaříznutí textu na danou šířku), misc/ulem (podtržení), misc/url (tisk odkazů URL), misc/vmargin (různé okraje), misc/vruler (číslování řádků),
misc/wrapfig (text přes obrázky), moresize (více než velké písmo), mpfnmark (varianta k \footnotemark), newthm (jiné prostředí theorem), ogonek
(podpora sazby ogonku), oldstyle (sazba skákavých číslic), qobitree (sazba
stromů), r und s (německé speciﬁkum), recipe (recepty), script (varianta k
book a report), seminar (předlohy k transparentním fóliím), shadbox (šedé
podklady pod textem), siam (styl pro SIAM), smallcap (malé kapitálky v DC
fontech), swift (různá Swiftova makra), tracking (mezislovní mezery), vdm
(sazba VDM schémat), vita (sazba životopisu), williams (různá Williamsova
makra), yplan (tisk kalendáře), zed-csp (Z a CSP speciﬁkace formátu).
• macros/latex/contrib/supported Makra k „novémuÿ LATEXu, podporovaná
LATEX týmem. K mnohým makrům je podrobný výklad v knize [39]. accents
(vícenásobné akcenty), achemso (styl pro chemii), acronym (akronymy), adfathesis, afthesis (formát disertace podle spec. požadavků), aguplus (styly
pro AGU), aiaa (styly pro AIAA), akletter (vylepšený formát letter), algorithms (prostředí pro sazbu algoritmů), altfont (alternativa k psnfss), answers (formátování textu „otázka/odpověďÿ), beton (podpora Conrete Math.
fontů), bm (tučná varianta písma v matematice), booktabs (hezčí tabulky), calc
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(aritmetika s LATEXovými registry), calendar (tvorba kalendáře), camel (manipulace s bibliograﬁckými odkazy), caption (vylepšené popisky k tabulkám a
obrázkům), carlisle (různé od Davida Carlisleho), ccfonts (Concrete fonts
– deﬁniční soubory), changebar (změny), chemcono (makra pro chemii), cite
(různé varianty sazby citací), codepage (podpora různých kódových stránek),
conprog (sazba koncertních programů), count1to (stránkové odkazy), convington (vícenásobné akcenty), curves (paraboly v prostředí picture), custombib (bibliograﬁcké reference na přání), dates (manipulace s datem), deleq
(rozšířené možnosti při číslování rovnic), dialogl (interaktivní komunikace s
LATEXem), dinbrief (dopisy podle DIN), draftcopy (napíše šedé DRAFT na
každou stránku), easy (zjednodušuje psaní rovnic), elsevier (styl pro Elsevier Science journals), emulateapj (styl napodobující Astrophysical Journal),
endfloat (přesune plovoucí objekty na konec), envlab (tisk na obálky pro dopisy), eqnarray (vylepšený tisk soustav rovnic), euler (práce s AMS Euler
fonty), everysel (lze deﬁnovat akci při každé změně fontu), everyshi (lze deﬁnovat akci při každém výstupu strany), exams, examdesign (zkoušky), expdlist
(rozšířené prostředí description), export (vstup/výstup LATEXových registrů),
fancyhdr (rozšířené možnosti plovoucích záhlaví), fax (příprava faxů), feynmf (Feynmannovy diagramy), flabels (štítky na pořadače), float (vylepšené
plovoucí obrázky a tabulky), fncychap (různé záhlaví kapitol), foilhtml (rozhraní mezi foiltex a LATEX2html), foiltex (pro transparentní fólie), footbib
(bib. reference coby poznámky pod čarou), footnote (vylepšené poznámky pod
čarou), footnpag (poznámky číslované od jedničky na každé straně), fribrief, g-brief (dopisy), geometry (nastavení tiskového zrcadla), harpoon (matematické znaky), hh (efekty s boxy), histogr (histogramy, tj. sloupcové diagramy), hyper (vkládá v místě odkazů \special pro hypertexty), hyperref
(vhodné pro výstup do PDF), ieeepes (styl pro IEEE Pover Engineering Society), ifacmtg (styl pro IFAC), indxcite (automatické generování autorského
rejstříku), isostds (sazba ISO standardů), jknappen (speciální fonty), jura
(něco pro právníky), kluwer (styl pro nakladatelství Kluwer), koi8 (konverze
pro azbuku), koma-script (alternativy za book, article a report), labels
(tisk na lepicí lejblíky), lettrine (zvýrazněná první písmena v odstavci), levy
(řecké fonty), lineno (číslování řádků včetně možnosti odkazů), linguex (něco
pro lingvisty), listings (tisk listingů včetně vyznačení klíčových slov), llncs
(styl pro Springer-Ferlag), localloc (alokace TEXových registrů), ltablex (vylepšení tabulek), mailing (dopisy), maple (styl pro program Maple), mcite
(více citací v jednom), mwdtools (různá Woodingova makra), mff (nastavení
parametrů fontů pro METAFONT), mflogo (podpora Knuthova fontu logo.mf),
minitoc (obsah v každé kapitole), mlbib (vícejazyčné bibliograﬁcké citace),
monster (různá Swiftova makra), moreverb (vylepšení verbatim, umí tabulátory, rámečky, číslování), mslapa (bib. citace podle APA), nassflow (NassiSchneidermanovy diagramy), natbib (vylepšení bib. referencí), newalg (tisk popisů algoritmů), niceframe (rámování každé stránky), nomencl (seznamy symbolů), ntgclass (decentnější book, article podle holandské NTG), ntheorem
(manipulace s prostředím theorem), numline (číslování řádků), objectz (object Z), overpic (spojení picture a graphicx), overword (pomocné makro),
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paper (alternativa pro article), parallel (dvousloupcový paralelní text), pbdiagram (diagramy), piff (různá Piﬀova makra), pmgraph (vylepšení prostředí
picture), polygot (podpora vícejazyčných dokumentů), prelim2e (označování
verzí dokumentů), prettyref (ﬂexibilnější reference), progkeys, program (tisk
listingů), proofs (tisk stromů pro ověření algoritmů), psfrag (manipulace s
eps obrázky), pslatex (základní fonty budou PostScriptové), psnfssx (doplňující makra k psnfss), qsymbols (deﬁnování mnemotechnických zkratek), ragged2e (rozšířující možnosti centrování a sazby na praporek), rcs (revision control system), refcheck (kontrola odkazů), rotating, rotfloat (rotace sazby),
rplain (modiﬁkace \pagestyle{plain}), scale (zvětšování dokumentu), semantic (sémantické diagramy), setspace (nastavení řádkování), shadethm (šedé
obdélníky jako podklad pod sazbou), showlabels (cíle odkazů zobrazí na okrajích), sidecap (stranové popisky pro obrázky a tabulky), slidenotes (transparentní fólie, anotace), ssqquote (makra pro citáty v záhlaví kapitol a jinde),
subeqn, subeqnarray (rozšířené číslování rovnic), subfigure (obrázky obsahující obrázky), supertabular (tabulky přes více stránek), termcal (kalendář),
textfit (volba velikosti fontu podle požadované šířky), textmerg (včleňování
textů), thesis (makro pro psaní disertace), type1cm (odstraní omezení nastavení fontů jen pro diskrétní velikosti), uaclasses (disertace na univerzitě v Arizoně), ulsy (další matematické znaky), umlaute (rozhraní k balíčku inputenc),
utthesis, uwthesis (disertace podle univerzity v Texasu a ve Whasingtonu),
vector (lepší tisk vektorů), vrsion (zapíše verzi dokumentu do dvi), wasysym
(znaky a symboly z fontu wasy), yhmath (rozšiřující matematické fonty).
• macros/latex209
Tento adresář obsahuje záležitosti ke „starémuÿ LATEXu,
tj. verze 2.09. Makra jsou soustředěna v podadresáři contrib/. Stručně uvedeme všechny balíčky maker podle názvů adresářů. Protože se jedná o makra
„zastaraláÿ, nebudeme zde uvádět komentáře k jednotlivým balíčkům. a4,
aaai, collect, acm, acs, address, agu, album, apl, arbeit, asaetr, astron,
autotab, biblist, biemes, bigsign, birkhaeuser, bnf, bookform, brief,
bruggink, changebar/, chbars, chemstruct, chemtex (pro sazbu chemických
vzorců), citesidx, code, colortex, corrects, covington, crc, cropmark,
crosswords (pro sazbu křížovek), cyrmemo, decalign, deproc, diagramf (zařazování obrázků v mf), dirkslides, dutch, eclbip, eepic (rozšíření epic),
envelope, epic (snadnější tvorba LATEXových obrázků), epsfig (rozšíření
psfig pro zařazování obrázků eps), eslides, exercise (pro sazbu příkladů),
fac, fancyheadings (sazba komplikovaných záhlaví), feynman, fillform (pro
vyplňování formulářů), floatfig, footnpag, genindex, geom, german, ieee,
ifac, ijc, ijcai89, insertplot, iso, iso2, jeep, jns, konstruk, labelfig,
laletter, lamemo, latexinfo, dinbrief, finder, german-letter, stbrief,
tksbrief, stgt, lfonts ams, lgraph, loggates, manpage, manual, megatape,
memo, memo2, milstd, minutes, mit-press, mitthesis, mnras, mtns, multido,
nassflow, newapa, nl-brief, outline, oval, oz, pageframe, paper, picinpar, pphlp, prelim, program, proof, psfrag, publications, rail, resume,
revtex, rotating, rus, schulzrinne, script, seminar, siam, slatex, songbook, springer, stickers, stmary, subeqn, supertab, sv, tamueethesis,
tape, tex-bnf, textmerg, textyl, theapa, timing, eppstein, tree-dvips,
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vanroose, ucthesis, unixman, uw-thesis, vdm, window, wright, xarticle,
zaccone, zero.
◦ macros/lollipop (Autor: Victor Eijkhout) Nástroje pro snadnější speciﬁkace
formátu. Rozšíření plain TEXu.
◦ macros/mathematica Sazba výstupu z programu Mathematica.
• macros/musictex (Autor: Daniel Taupin <taupin@frups51.bitnet>) Sazba notových partitur TEXem. Makra, fonty a preprocesor zařazený před zpracováním
TEXem.
• macros/musixtex Rozšířený musictex.
◦ macros/physe Rozšíření plainu, automatické číslování, pro psaní fyziky.
◦ macros/phyzzx Makra
• macros/plain/contrib Adresář obsahuje makra pro plain TEX. badge (jmenovky pro konference), bridge (pro hráče bridže), calendar (počítání kalendáře), cascover, casslb (obaly kazet), cellular (tabulky), chbar (vertikální
čáry na okraji vyznačující změny), cropmarks (ořezové značky), crw (křížovky),
dmhgener (číslování rovnic), doublecol (dvousloupcová sazba), edmac (rozšiřují makra plainu), epsf (zařazení obrázků ve formátu eps), figplace (umístění plovoucích objektů), fnote (číslované poznámky), fnpara (poznámky pod
čarou vedle sebe), fontbl, fontchart (zobrazení fontu v tabulce), fortran (listingy programů), gkpmac (podpora Conrete fontů), js-misc (různá Schrödrova
makra), label (adresy), letter (obchodní dopisy), list (listingy programů),
literate (web), mathtime (podpora PostScriptových fontů MathTime), maybeload (ochrana před dvojím načtením souboru), mhack (okrajové poznámky),
mrecog (umožní nepsat backslashe v matematickém módu), newinsert (úprava
maker plainu pro manipulaci s \insert), newsletr (makra pro jedny noviny),
nfss-plain (začlenění maker NFSS do plainu), nofill (jiné mezerování), pdcmac (různá Cugleyova makra), phoncard (telefonní kartičky), pi (výpočet čísla
π v TEXu), placeins (kontrola umístění plovoucích objektů), plotting (kresba
grafů podle daných hodnot), rsc (revision control), reference (jednoduché odkazy v plainu), rotate (rotace sazby prostřednictvím PostScriptového specialu),
ruled (tabulky s čarami), samples (mnoho příkladů maker) scorecard (pro
hráče baseballu), setstrut (nastavení podpěry podle \baselineskip), settosize (nastavení zrcadla sazby), siam (rozšiřující makra), springer (makra pro
vydavatelství Springer), stables, tables (makra ulehčující tvorbu tabulek) tbe
(makra z knihy [20]), texinfo (zpracování info souborů TEXem), texpictex
(vylepšení PicTEXu), toc (generování obsahu v plainu), tree, treetex (horizontální stromy), tugboat (makra pro tugboat), unouter (potlačí outer perﬁx vybraných maker), varindent (odsazení odstavce podle délky předchozího
řádku), verbatim (verbatim prostředí), vertex (sada maker pro sazbu článků),
wrtfdist (výstup textu do souboru).
◦ macros/psizzl Pro články ve fyzice.
◦ macros/scripttex (Autor: Adrian McCarthy <adrian@lexcel.com>) makra pro
sazbu scriptů v plain TEXu.
◦ macros/startex Jednoduchý formát TEXu.
◦ macros/tex-in-practice (Autor: Stephan von Bechtolsheim) Makra popisovaná v [14]
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◦ macros/texinfo Systém TEXovských maker na psaní dokumentace a nápověd do jediného souboru. Příkladem je manuál k Emacsu, napsaný ve formátu
„TEXinfoÿ a tím zpracovatelný TEXem i použitelný rovnou v nápovědách editoru.
◦ macros/texsis Sazba fyziky.
◦ macros/text1 Rozšíření plainu z Washingtonské university.
◦ macros/tip Makra z knihy [14].
◦ macros/ytex (Autor: Daniel C. Brotsky <bug-ytex@ai.mit.edu>) Makra podporující strukturování dokumentu jako v LATEXu ale více ﬂexibilní.
• support Adresář obsahuje programy pro podporu práce s TEXem.
◦ support/C++2LaTeX-1 1 Možnost sazby zdrojových textů C++ LATEXem.
◦ support/RTF-1 06a1 Transformace rtf (Rich Text Format, např. MS Word).
◦ support/TeX4ht Možnost konverze z LATEXu do html.
◦ support/abc2mtex (Autor: Chris Walshaw <C.Walshaw@gre.ac.uk>) Konvertor do
musictex formátu.
◦ support/abcwin Konvertítko z .abc do MusicTEXu pro MS Win.
• support/accents Vytváří akcentované znaky ve fontu na úrovni vpl souborů.
◦ support/addindex Pro Sparc systémy, vyhledávání a přidávání indexových
odkazů do textu.
◦ support/amspell (Autor: Erik Frambach <E.H.M.Frambach@eco.rug.nl>) Kontrola
překlepů v souborech tex.
◦ support/artex
Perlovský skript vyhledává nestandardní soubory použité
v LATEXu. Vhodné pro výměnu dokumentů.
◦ support/asc2tex2 Nějaké konvertítko pro MS Win.
◦ support/atops Konverze z ASCII textů do PostScriptu pro DOS.
• support/auctex (Autor: Per Abrahamsen <abraham@research.att.com>) Makra
editoru Emacs pro psaní textů v LATEXu.
◦ support/aurora Barevné separace na úrovni PostScriptu.
◦ support/basix Interpret Basicu naprogramovaný pomocí makrojazyka TEXu.
Viz [42].
◦ support/bbfig PostScriptové makro na výpočet BoundigBoxů.
◦ support/bibdb Vytváření a manipulace s bib formátem pro BibTEX.
◦ support/bm2ltx Konvertítko z .pcx formátu do LATEX-picture pro DOS a OS/2.
Zdrojové kódy přiloženy.
◦ support/brief t (Autor: P. Hedne <phifk@termix.termo.unit.no>) Makra pro
brief (ver. 3.1) na podporu psaní LATEXovských dokumentů.
◦ support/c2latex Konverze zdrojového kódu v jazyku C do LATEXu. Ve zdrojovém kódu lze v komentářích vkládat LATEXové konstrukce.
◦ support/catdoc Konverze z MS Wordu 6 a 7 (tj. MS Win a MS Win95) do
TEXu pro UNIX. Není podporován Word 8 (alias Oﬃce 97).
◦ support/charconv Konverze mezi různými kódováními včetně TEXovské transkripce a html. Program pro UNIXy a DOS.
◦ support/check Kontrola a doplňování TEXovské syntaxe.
◦ support/chesstools Konverze z programů ChessBase a NicBase do TEXu,
jmenovitě ChessTEXu. Program distribuovaný v Pascalu.
◦ support/chi2ltx Konverze z ChiWriteru 4.x do LATEXu pro DOS.
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◦ support/chi2tex (Autor: <ilya@math.mit.edu>) Konverze z ChiWriteru do TEXu.
◦ support/chktex Kontrola LATEXové syntaxe. Program podporován pro různé
OS.
◦ support/convert Konvertuje osmibitové znaky do dvouzobákové notace.
◦ support/db2tex Z databáze do TEXu.
◦ support/dbtex Podpora zpracování databáze v TEXu.
◦ support/detex Odstraní TEXovské sekvence ze souboru tex a vytvoří ASCII
soubor.
◦ support/emacs-modes Makra editoru Emacs pro podporu TEXu.
◦ support/flatex Zahrne externí soubory čtené při zpracování LATEXem příkazy
\include a \input do jediného souboru pro snadnější distribuci.
◦ support/flattern Podobné, jako předchozí flatex.
◦ support/flow Čte flow formát a vytváří LATEXovské picture okolí.
◦ support/genfam Perlový script na generování rodin fontů.
• support/ghostscript Interpretr PostScriptu. Obsahuje dvě varianty licencí
GhostScriptu: aladin/ a gnu/.
◦ support/ghostscript/rjl PostScriptová makra, která pomocí GhostScriptu
emulují výkonný prohlížeč PostScriptu.
◦ support/glosstex Nástroj na tvorbu glosářů.
◦ support/go Globální zpracování LATEXových dokumentů. Podobně, jako make
v UNIXu.
◦ support/gplot Manipulace s formátem CGM.
◦ support/graphbase
◦ support/hp2pl Konvertuje z HP Autofont support metric do formátu pl.
◦ support/hp2xx (Autor: Heinz W. Werntges) Konverze graﬁckého formátu jazyka
hp do jiných graﬁckých formátů.
◦ support/hptomf Konverze z HPGL do mf.
◦ support/html Hodně stará dokumentace k html.
◦ support/html2latex (Autor: Nathan Torkington <Nathan.Torkington@vuw.ac.nz>)
Konvertuje WWW dokumenty (graﬁcké dokumenty na Internetu) do LATEXu.
◦ support/hyperlatex LATEXová makra a konvertítko pro převod LATEXového
dokumentu do html.
◦ support/hypertex Podpora hypertextu. Obsahuje podadresáře dvihps, hypertext a tanmoy.
◦ support/icons (Autor: Donald Knuth) Ikony souborů souvisejících s TEXem
pro OpenWindows.
◦ support/imaketex (Autor: 1993 Rainer Klute <klute@irb.informatik.uni-dortmund
.de>) Generuje UNIXový Makefile pro formátování dokumentu. Není potřeba
např. při použití BibTEXu volat LATEX, BibTEX a ještě dvakrát LATEX, ale stačí
napsat make.
◦ support/iso-tex Podpora pro Emacs, editování v ISO8859-1, ale ukládání
podle TEXové transkripce.
◦ support/ispell (Autor: Geoﬀ Kuenning) Interaktivní korektor překlepů pro
UNIX.
◦ support/jpeg2ps Konvertor, který dělá právě to, co říká jeho název.
◦ support/jspell Kontrola překlepů.
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◦ support/kamal Užitečné ﬁltry pro práci s TEXem
◦ support/l2a Odstraňuje LATEXové značky ze zdrojových souborů.
◦ support/l2x
◦ support/lacheck
(Autor: Kresten Krab Thorup) Syntaktická kontrola
LATEXovských dokumentů.
◦ support/lamail Zpracování dopisů.
◦ support/lametex (Autor: Jonathan Monsarrat <jgm@cs.brown.edu>) Umožňuje
použít PostScriptové triky v LATEXovém dokumentu. Například „křivéÿ okraje
stránky apod.
◦ support/laspell Jakýsi korektor pro DOS.
◦ support/latex2html (Autor: Nikos Drakos <nikos@cbl.leeds.ac.uk>) Perl script
konvertuje LATEXovské dokumenty do HTML formátu používaném ve WWW
(graﬁcký přenos informací na Internetu).
◦ support/latex2hyp Odstraňuje LATEXové značky a mírně formátuje výstupní
textové soubory (čísluje křížové reference atd.).
◦ support/latex2man Konvertuje z LATEXu do manových stránek používaných
v UNIXu.
◦ support/latex2rtf Konvertuje z LATEXu do RTF.
◦ support/latexinfo Hypertextová nápověda k LATEXovým příkazům implemantovaná pomocí GNU info.
◦ support/latexmk (Autor: Evan McLean <evan@dnd.icp.nec.com.au>) Automatizuje proces generování LATEXovských výstupů.
◦ support/latexpand
Perlovský skritpík, který expanduje příkazy \input a
\include.
◦ support/lgrind Zařazování zdrojových kódů do LATEXu.
◦ support/lilypond Konverze MIDI souborů.
◦ support/litver41 Z databázového formátu DBF do TEXu.
• support/lout Sázecí systém inspirovaný TEXem s výstupem přímo do PostScriptu.
◦ support/lsedit LATEXové rozhraní pro editor LSEDIT pro VAX/VMS.
◦ support/ltoh Konﬁgurovatelný konvertor z LATEXu do html.
◦ support/ltx2x Konvertor, který lze konﬁgurovat. Nahrazuje LATEXové příkazy
smluvenými sekvencemi. Možnost výstupu do html, SGML nebo RTF.
◦ support/ltxinput DOSový program, který vyhledává vstupní soubory pro
LATEX.
◦ support/lxmail Program na dopisy a adresy na obálky.
(Autor: David Beasley <David.Beasley@cm.cf.ac.uk>)
◦ support/make latex
UNIXový Makefile pro vytváření LATEXovských výstupů.
◦ support/makeprog Systém na strukturovanou dokumentaci.
◦ support/mathspad Matematický editor jako front end k LATEXu.
◦ support/mctex Konvertor z VAXIMA do TEXu.
◦ support/messtex
◦ support/mewltx MewLATEX—prostředí k LATEXu pro Micro Emacs pro Windows.
◦ support/mid2tex Konverze z MIDI do MusicTEXu.
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◦ support/midi2tex (Autor: Hans Kuykens <kuykens@amc.uva.nl>) Konverze z MIDI
do formátu musictex.
◦ support/mnu (Autor: Petr Olšák <olsak@math.feld.cvut.cz>) Konﬁgurovatelné
„menuÿ pro DOS. Spolupracuje s dávkami bat v DOSu.
◦ support/mpp Preprocesor pro MusicTEX, předchůdce lilypondu.
◦ support/mtx Jazyk a konvertor do MusiXTEXu.
• support/musixtex Pro sazbu notových partitur TEXem.
◦ support/nemocal Generuje *.tex pro kalendář.
◦ support/pbm2tex Konvertor z PBM do LATEX picture.
◦ support/pcwritex Konverzní rutina z PC-Write do TEXu.
◦ support/pdftexenc Archiv *.enc souborů pro pdfTEX.
◦ support/pictex-converter Konvertor k PicTEXu.
◦ support/plttopic Konvertuje HP příkazy graﬁky do picture LATEXu s použitím příkazů \emlines.
◦ support/pmtex Preprocesor pro MusicTEX.
◦ support/pmx Preprocesor pro MusiXTEX.
◦ support/pp (Autor: Mike Piﬀ <M.Piff@sheffield.ac.uk>) Zdrojové texty Pascal
nebo Modula-2 programů konvertuje do formátu tex pro sazbu TEXem.
◦ support/print-fine METAFONTové zdroje emulující konzolové IBM PC fonty
včetně semigraﬁckých symbolů.
◦ support/printmagic
Skripty, které implementují automatické zpracování
TEXem na print serveru.
◦ support/ps view PostScriptové makro umožňující interaktivní prohlížení PostScriptových dokumentů prostřednictvím Ghostscriptu. Přibaleny dávky pro
DOS.
◦ support/pstab PostScriptové makro pro různé speciální formátovací úkoly (tisk
veršů, kytarové značky, grafy kytarových hmatů).
◦ support/pstools PostScriptová makra pro různé účely.
◦ support/psutils (Autor: Angus Duggan <ajcd@dcs.ed.ac.uk>) Manipulace se
stránkami dokumentu na úrovni PostScriptu. Například přehazuje stránky a
dělá archovou montáž.
◦ support/qfig Preprocesor k LATEX picture pro DOS.
◦ support/rail Vkládání syntaktických diagramů do LATEXu.
◦ support/redit (Autor: Michael Rogalla <michael@zeus.uni-duisburg.de>) Program nabízí „menuÿ při přípravě LATEXovských dokumentů pro vlkádání
LATEXovských příkazů do textu. Programováno v Turbo Vision Turbo Pascal,
takže pro DOS.
◦ support/relabel Manipulace s referencemi v LATEXu
◦ support/rnototex Konvertor z DSR formátu do TEXu pro VAX/VMS.
◦ support/rtf2html Konvertor z RTF do HTML.
◦ support/rtf2latex (Autor: Erwin Wechtl and Ralf Schlatterbeck <ralf@vmars
.tuwien.ac.at>) Konverze z rtf (Microsoft Rich Text Format) do LATEXu.
◦ support/rtflatex Konvertor z RTF do LATEXu.
◦ support/rtf2tex (Autor: Robert Lupton <rhl@astro.princeton.edu>) Konverze
z rtf (Microsoft Rich Text Format) do TEXu.
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◦ support/rtflatex (Autor: Daniel Taupin) Konverze z rtf (Microsoft Rich Text
Format) do LATEXu.
◦ support/rumgraph Konvertor bitmapových obrázků do bitmapových fontů.
◦ support/s2latex Konvertor ze Scribe do LATEXu.
◦ support/schemetex Podpora „Literate programmingÿ v Lispu.
◦ support/s2latex Konvertor ze SCRIBE do LATEXu.
◦ support/snote Doplněk k MusicTEXu.
◦ support/spelchek Korektor.
◦ support/spell Korektor.
◦ support/syngen
Generuje syntaktické diagramy z formátu BNF do LATEX
picture.
◦ support/tabl2tex Konvertor textových tabulek do TEXových tabulek.
◦ support/tek2eepic Tektronix 4015 graﬁka do eepic pro LATEX.
◦ support/tex-surface
◦ support/tex2mail Perlovský script konvertující tex do mailu.
◦ support/tex2rtf Konverze z TEXu do rtf (Microsoft Rich Text Format).
◦ support/texcalc Kalkulátor pro typografy.
◦ support/texed Editor TEXových zdrojových textů pro DOS.
◦ support/texfilt Konvertuje TEXovské hlášení o chybách do podoby obvyklé v
kompilátorech jazyka C.
◦ support/texi2html
(Autor: Lionel Cons <cons@dxcern.cern.ch>) Konverze
texinfo formátu do WWW html.
◦ support/texi2roff Konverze texinfo do troff a nroff formátu.
◦ support/texindex Podpora tvorby rejsříků.
◦ support/tex it (Autor: Norm Walsh <walsh@cs.umass.edu>) Perl script pro spuštění TEXu.
◦ support/texperf Konverze WordPerfectu do LATEXu.
◦ support/texproc Automatické vkládání grafů do LATEXovského dokumentu.
◦ support/texstar TEXový editor pro DOS.
◦ support/tgrind Tiskový program postavený na TEXu.
◦ support/tr2latex (Autor: Christian Engel <krischan@veilchen.informatik.rwth-aachen.de>) Konverze z troff do LATEXu.
◦ support/tr2tex Konverze z troff do TEXu.
◦ support/translit (Autor: jkl@osc.edu <Jan Labanowski>) Program na konverze
mezi různými transliteracemi. Např. ruská azbuka.
◦ support/troff-to-latex Konvertor z troff do LATEXu.
◦ support/tspell (Autor: Viswanathan Narayanan’s <vnaraya2@sunrise.acs.syr
.edu>) Korektor překlepů pro TEXovské dokumenty pro VMS systémy.
◦ support/ttftogf Konverze TrueType fontů do pk. Program pro MS Win.
◦ support/tth Konverze z TEXu do HTML.
◦ support/txt Styl pro LATEX podporující textový výstup. Výstupní dvi je možné
dále konvertovat pomocí dvi2tty.
◦ support/ultratex Lispová makra pro Emacs na pohodlnou přípravu TEXových
dokumentů.
◦ support/umlaut Konvertor přehláskovaných písmen, zajímavé pro němčinu.
◦ support/umlaute Stylový soubor nastavující přehláskované znaky jako aktivní.
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◦ support/undump Manipulace s core soubory.
◦ support/uniqleaf Perlovský skriptík kontrolující jednoznačnost jmen souborů
v adresářových strukturách.
◦ support/untex Odstraní LATEXovské příkazy ze svého vstupu.
◦ support/vmspell Korektor
◦ support/vortex Projekt na WYSIWYG prostředí pro TEX.
◦ support/w2latex Konverze z Wordu přes RTF.
◦ support/windex Podpora tvorby rejstříků pro LATEX.
◦ support/winw2ltx Konverze hodně starého Wordu do LATEXu.
◦ support/wmf2eps Konvertor Win Graphics Metﬁle do Encapsulated PostScript
pro Win NT.
◦ support/word2tex Konvertor z word do TEXu.
◦ support/word tex Konvertor z word do TEXu.
◦ support/wp2latex (Autor: R. Houtepen) Konvertor z Word Perfectu do LATEXu.
◦ support/xet Odstraňuje TEXovské značky z tex formátu.
◦ support/xetal (Autor: Rafael Cerf) Odstraňuje TEXovské sekvence z dokumentu.
◦ support/xlatex (Autor: Mario Dragone <dragone@cicb.fr>) Uživatelské prostředí
spouštění úloh TEXu z X Window.
◦ support/xpdf Prohlížeč PDF pro UNIXy včetně zdrojových textů.
◦ support/xtem texmenu Nabídka TEXových rutin (výběr souboru, editace, TEX,
spuštění ovladačů. .) pro X Window System a Tcl/Tk.
◦ support/xtexshell Nabídka TEXových rutin včetně vestavěného editoru pro
X Window System a Tcl/Tk. Starší.
• systems Obsahuje instalace TEXu pro různé systémy.
◦ systems/acorn ArmTEX, úplná distribuce TEXu pro OS, jehož název se mi
z dokumentace nepodařilo zjistit.
◦ systems/amiga Tzv. PasTEX – TEX pro amigu.
◦ systems/atari TEX pro atari.
◦ systems/common tex Distribuce TEXu založená na ctexu, který je určen pro
rozličné operační systémy (PCAT’, SUN, VAXEN ,3B, . . . ).
• systems/e-tex Distribuce e-TEXu, projektu NTS.
◦ systems/generic/mltex (Autor: Michael J. Ferguson, B. Raichle) MLTEX je
rozšíření TEXu pomocí změnového souboru. Přidává primitiv \charsubdef, což
umožňuje 8bitové vzory dělení slov použít se 7bitovými fonty (například s Computer Modern fonty).
• systems/knuth Obsahuje Knuthovy zdrojové texty k TEXu a další jeho dokumenty. Adresář obsahuje podadresáře: cm (některé doplňující mf soubory ke
Computer Modern), errata (opravy chyb v Knuthových knihách a programech),
etc (vptovf a vftovp v jazyku WEB), lib (základní makra a mf přímo do Knutha), local (útržky Knuthovy personální instalace), mf (mf.web a mfbook.web,
mfware (doplňující soft pro METAFONT), pxl (konvertory PXL ↔ PK), tex
(tex.web a texbook.tex), tex--xet (rozšíření TEXu na pravolevé psaní), texware (doplňující soft pro TEX), tug (styly pro TUGboat), unsupported (změnové soubory pro některé OS), web (tangle.web a weave.web).
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◦ systems/mac Různé instalace TEXu pro Macintosh. Obsahuje podadresáře cmactex, directtex, dviware, euro-oztex, linotex, oztex, oztex-german, support, sweet-tex, textures, textures figs.
◦ systems/msdos/4alltex (Autor: <4TeX-Support@eco.rug.nl>) TEX-„menuÿ systém
pro PC za použití interpretru 4DOS.
◦ systems/msdos/GNU-texindex Rejstříky pro texinfo.
◦ systems/msdos/djgpp Implementace web2c TEXu pro kompilátor DJGPP.
◦ systems/msdos/dos-dc DC fonty pro DOS.
◦ systems/msdos/dostp21 Distribuce DOS-TP.
◦ systems/msdos/dpmigcc (Autor: Rainer Schnitker) Hrátky s DOSovskými manažery paměti pro překladač GNU-C.
◦ systems/msdos/dviware Obsahuje ovladače dvi pro DOS. Z názvů podadresářů
je patrno, o jaké ovladače jde: dvilj4, dvips, dviwin, psbook, xdvi-dos.
◦ systems/msdos/e4t (Autor: Ulrich Jahnz <Ulrich Jahnz@pe2.maus.de>) Editor pro
TEX pod DOSem a OS2.
◦ systems/msdos/easytex Interaktivní prostředí pro emTEX.
• systems/msdos/emtex Kompletní distribuce emTEXu Eberharda Mattese včetně
nových verzí programů.
◦ systems/msdos/ergotex Ergonomický TEX, podpora TEXu zjednodušující přípravu dokumentů.
◦ systems/msdos/gsftopk Konverze Type1 fontů do PK pomocí Ghostscriptu.
◦ systems/msdos/gtex (Autor: Young U Ryu <ryoung@utdallas.edu>) Kompletní
instalace TEXu pro 386/486.
◦ systems/msdos/jemtex2 Podpora Japonštiny v TEXu.
◦ systems/msdos/lalaunch
Konﬁgurovatelná nabídka různých úloh (doslova
LATEX Launcher – LATEXový spouštěč).
◦ systems/msdos/lated Graﬁcký front-end pro LATEX picture.
◦ systems/msdos/latecad Graﬁcký front-end pro LATEX picture.
◦ systems/msdos/metapost METAPOST pro DOS.
◦ systems/msdos/picins Zařazování obrázků do LATEXu.
◦ systems/msdos/ps4mf Konverze z Type1 do mf.
◦ systems/msdos/pxlgen Generuje pk fonty.
• systems/msdos/sbtex Sullivannova kompletní instalace TEXu a METAFONTu.
◦ systems/msdos/ted LATEXový editor.
◦ systems/msdos/tex-eddi Prostředí pro psaní v LATEXu. Dokumentace v němčině.
◦ systems/msdos/texas (Autor: Shih-Ping Chan <matcsp@nuscc.nus.sg>) TEX pro
386/486.
◦ systems/msdos/texedit Sharewarový editor pro Win. Dokumentace v němčině.
◦ systems/msdos/texpert Spouštění TEXových úloh pro emTEX s vestavěným
editorem.
◦ systems/msdos/texshell (Autor: Jürgen Schlegelmilch <schlegel@decst.in.tu-clausthal.de>) Integrované prostředí pro spouštění úloh související s TEXem pro
DOS. Jádrem je vestavěný editor. Předpokládá instalaci emTEXu.
◦ systems/msdos/text2dvi Konverze ASCII souborů do dvi s použitím jednoho
fontu.
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◦ systems/msdos/tx Jednoduché menu pro TEX.
◦ systems/msdos/tx1
◦ systems/msdos/utilities Základní konverzní programy TEXu zkompilované
pro DOS. gftopk, vftovp, a plno dalších.
◦ systems/msdos/vga2mf Konverze z obrazovkových bitmap fontů do formátu mf.
◦ systems/msdos/web tangle a weave zkompilované pro DOS.
◦ systems/nt (Autor: Hippocrates Sendoukas) bctex, implementace web2c TEXu
pro Win NT.
• systems/omega Rozšíření TEXu na 16bitový interní kód – ΩTEX.
◦ systems/os2 Obsahuje programy pro OS2. Tyto programy jsou v následujících
podadresářích: binaries, drivers/hp-deskjet, epmtex, pmtex, texpert.
• systems/pdftex (Autor: Hàn Th´ê Thành) Rozšíření TEXu umožňující výstup
kromě do dvi též do PDF.
◦ systems/unix/dante-src UNIXová instalace TEXu podporovaná německým
sdružením DANTE.
◦ systems/unix/imaketex
◦ systems/unix/linux Předkompilovaná web2c distribuce TEXu pro Linux ELF.
◦ systems/unix/next NeXTTEX.
◦ systems/unix/ntex NTEX, dříve populární distribuce pro UNIXy, založená na
web2c.
◦ systems/unix/ps4mf Konverze z Type1 do mf.
◦ systems/unix/safemtpk Modiﬁkace MakeTeXPK.
◦ systems/unix/sco Předkompilovaná web2c distribuce TEXu pro SCO UNIX.
◦ systems/unix/sisisi (Autor: Heinz Herbeck <heinz@eiunix.tuwien.ac.at>) Balík
umožňující řešit „citliváÿ místa dělení slov typu Zucker/Zuk-ker. Určeno pro
němčinu.
• systems/unix/teTeX
Dnes asi nejpopulárnější modiﬁkace web2c TEXu pro
UNIXy. Vyskytuje se běžně například v Linuxových distribucích.
◦ systems/vms TEX pro VAX/VMS systémy.
• systems/web2c Knihovna programů pro konverzi z Pascalského webu do C.
V tomto adresáři jsou soubory lib.tar, web.tar a web2c.tar, které jsou potřebné pro instalaci UNIXového TEXu (viz str. 57).
• systems/win32/miktex Úplná distribuce TEXu pro MS Win založená na web2c.
◦ systems/win32/miktex-axp MikTEX pro Win NT AXP.
◦ systems/win32/miktexppc MikTEX pro Win NT PowerPC.
◦ systems/win32/texed LATEXový editor pro Win.
◦ systems/win32/texshell32 Spouštění TEXových úloh pro Win.
◦ systems/win32/util Podpůrné nástroje.
◦ systems/win32/web2c Distribuce web2c pro MS Win. Zdrojové texty i spustitelné programy.
• systems/win32/winedt Editor pro TEX a Win. Shareware, k vyzkoušení na
31 dní. Uživatelé Win jej doporučují.
◦ systems/win32/wtex95 Editor pro TEX a Win.
◦ systems/xenix TEX pro xenix.
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• tools Adresář obsahuje různé pomocné programy pro archivaci a kódování
do ASCII souborů přenositelných mailem. Názvy programů jsou shodné s podadresáři: arc521, arj, atob, binhex, boo, bsplit, compact, compress, ftpd,
gopher, info-zip, lharc, macunpack, mcvert, parc, stuffit, tar, unarj, unstuff, uue, uuencode, vvcode, xbin, xlharc, xxcode, zoo.
◦ tools/filehdr (Autor: Nelson Beebe <beebe@math.utah.edu>) Makro pro Emacs.
Vytváří standardní hlavičky souborů pro účely archivace.
• web Adresář obsahuje programy týkající se webu.
◦ web/ada/aweb WEB pro jazyk Ada.
◦ web/apl/aplweb WEB pro jazyk APL.
◦ web/c cpp/cnoweb (Autor: Jim Fox <fox@cac.washington.edu>) C-komentáře jsou
napsány v TEXu.
◦ web/c cpp/cweb (Autor: Silvio Levy <levy@math.berkeley.edu>) Zdrojové texty a
příklady pro C-WEB – WEB pro jazyk C.
◦ web/c cpp/cweb-p (Autor: Hans H. Bode <hhbode@dosuni1.rz.uni-osnabrueck.de>)
Jako C-WEB, ale pro jazyk C++.
◦ web/doc Dokumentace k WEBu.
◦ web/fweb (Autor: F. Krommes) WEB pro jazyk Fortran.
◦ web/independent/funnelweb Na jazyku nezávislý WEB systém.
◦ web/knit Vylepšená verze programů tangle a weave.
◦ web/literateprog Ukázky programů ve WEBu.
◦ web/maple/mapleweb WEB pro jazyk implementovaný v programu maple.
◦ web/noweb (Autor: Norman Ramsey <nr@princeton.edu>) Na jazyku nezávislý WEB
systém.
◦ web/reduce/rweb (Autor: Marcel Roelofs <roelofs@math.utwente.nl>) Reduce WEB.
◦ web/spiderweb (Autor: Norman Ramsey <nr@princeton.edu>) WEB generator postavený na UNIXovém programu awk.
◦ web/systems Podopra WEBu pro různé systémy. Viz též systems/*/web.
◦ web/tie Podpora více změnových souborů.

Na počítači ftp.cstug.cz je kromě archívu CTAN též archív programů a
další podpory pro TEX, která byla vytvořena a zdarma zveřejněna našimi programátory. Najdeme zde zejména podporu pro český a slovenský jazyk. V adresáři
/pub/tex/local najdeme následující balíčky (uvádíme jen adresáře s věcmi, které
nenajdeme na CTANu).

• bibtexing CS-BibTEX.
• conversion
Konverzní programy 602totex, ami2tex, chi2tex, dbf2tex,
translit, vp2latex, xxcode.
• cstex Kompletní distribuce CSTEXu.
• cstug Jednotlivé sw balíčky podporované sdružením CSTUG.
◦ cstug/barak azbotex a vizitky Josefa Baráka.
◦ cstug/bitto LATEX-manager a elektrická schémata pana Ladislava Bitto.
◦ cstug/bulletin/macros Makra na zpracování Zpravodaje CSTUGu.
◦ cstug/cermak Český slovník pro ispell (starší) od pana Čermáka.
◦ cstug/cerny
Diplomová práce „Znakové sady v typograﬁckých systémechÿ
Martina Černého.
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◦ cstug/csbibtex CSBibTEX Petra Novotného. Viz též bibtexing.
◦ cstug/cshyphen Tabulky starších českých dělení slov.
◦ cstug/csindex CSIndex – úprava Zdeňka Wagnera.
◦ cstug/csltx2e Podpora cs v LATEXu 2ε Jiřího Zlatušky.
◦ cstug/gajdosik elTEX, elektrická schémata Libora Gajdošíka.
◦ cstug/ginzel cztocz, konvertor různých kódování Hanse Ginzela.
◦ cstug/hakl impltree, makro na logické stromy Františka Hakla.
◦ cstug/holub ledit, editor pro snadnou přípravu textů pro LATEX Tomáše Holuba.
◦ cstug/horak TEXová a METAFONTová makra Karla Horáka.
◦ cstug/chlebikova Manuál k AMSTEXu.
◦ cstug/info Informace o CSTUGu.
◦ cstug/janik Úprava pdfTEXu pro práci s tiﬀy Pavla Janíka.
◦ cstug/koutek Makro na fakturu.
◦ cstug/krob Podpora emTEXu pro MS Windows, Josef Krob.
◦ cstug/kuben Ukázky souborů k přípravě sborníku equadiﬀ Jaromíra Kubena.
◦ cstug/kybic Programy Jana Kybice bmv a imark.
◦ cstug/lhotka Tabulka českého dělení slov Ládi Lhotky (vytvořena ručně).
◦ cstug/novak Tabulka dělení slov Petra Nováka pomocí PatGenu.
◦ cstug/olsak Programy a texty Petra Olšáka: a2ac, csr, vlna, t1accent a další.
Dále články Petra Olšáka, které vyšly ve Zpravodaji a [91, 99].
◦ cstug/osoba eps2pdf a podpora pdfTEXu pro DOS od Jiřího Osoby.
◦ cstug/rak cvrcek, program na konverzi z RTF do LATEXu Pavla Raka.
◦ cstug/rylek dxf2tex od Tomáše Rylka převádí formát dxf do TEXu.
◦ cstug/salvet csindex pro Linux, zdrojové texty Z. Wagnera upraveny Z. Salvetem.
◦ cstug/skarvada Úprava UNIXového změnového souboru pro TEX tak, aby lépe
pracoval s 8 bitovým kódováním. Autor Libor Škarvada.
◦ cstug/sojka Články a další věci Petra Sojky. aboutacc [119], cp852, csconcr,
eurotex92,94, mirrorps, showdim, sofsem94,96, unixtexpatch.
◦ cstug/sorm makro pro fakturu.
◦ cstug/stedry Úprava kódování písma Garamond od Arnošta Štědrého.
◦ cstug/thanh PdfTEX.
◦ cstug/ulrych Makra Oldřicha Ulrycha. auto21, autohead, booklet, cards,
csletter, dopadr, downup, incpic, newtable, return, spaced, vbase, verbatim.
◦ cstug/vlcek notičky.
◦ cstug/vodicka csdvi2tty Michala Vodičky.
◦ cstug/wagner Programy a články Zdeňka Wagnera. a2ac4os2, cstex4os2,
czpsfont, percent, wetex.
◦ cstug/zlatuska Viz cstug/csltx2e.
◦ doc,documentation Obdoba adresáře documentation v CTANu.
◦ emacs Podpora cs pro Emacs a další věci od Ládi Lhotky.
◦ MuTeX Distribuce TEXu používaná na Masarykově universitě.
Na tomto místě se nabízí přirozená otázka, zda nelze nalézt ve veřejném ftp archívu též elektronickou podobu textu této knížky. Není tomu tak a ani do budoucna
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o takové možnosti neuvažuji. Plánuji pouze umístit do adresáře cstug/olsak/tst
některé části této knihy. Například soubor t.tex, který je ukázán v dodatku E.
V uvedeném adresáři bych mohl založit též soubor BUGS, do kterého bych průběžně
zanášel chyby, na které mě případně upozorní laskaví čtenáři. Snažil jsem se, aby
byl text pokud možno bez větších nedostatků. Věnoval jsem tomu velké úsilí. Bohužel, ani při nejlepší vůli žádný aspoň trošku komplikovaný lidský výtvor není bez
chyby.
Prosím, pokud také vy najdete v textu nějaké nedostaky nebo máte nějaké
návrhy na vylepšení textu této knihy, napište mi o tom na mou elektronickou adresu
olsak@math.feld.cvut.cz.
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DODATEK

E

Ukázky z formátování této knížky
Při formátování této knížky byl vstupní text rozdělen podle kapitol do jednotlivých souborů t1.tex až t12.tex. TEX přitom zpracovával jeden hlavní soubor
t.tex, ze kterého se jednotlivé „kapitolyÿ volaly příkazem \input. V době psaní
jedné konkrétní kapitoly byly ostatní příkazy \input zakryté procentem, aby se
autor mohl zaměřit na zpracování jediné kapitoly.
V hlavním souboru t.tex jsou soustředěna veškerá makra potřebná pro formátování této knížky. Výjimku tvoří jistá specializovaná makra řešící nějaký efekt,
který se vyskytuje v jediné kapitole. Taková makra jsou zařazena uvnitř kapitoly
do místa, kde se efekt řeší.
Nejprve si ukážeme, jak je psán text jednotlivých kapitol. Například začátek
souboru t1.tex vypadá takto:
\quotation By preparing a manuscript in \TeX\ format, you will be telling a
computer exactly how the manuscript is to be transformed into pages whose
typographic quality is comparable to that of the worlds finest printers;
yet you won’t need to do much more work than would be involved if you were
simply typing the manuscript on a ordinary typewriter.\\
Donald Ervin Knuth: The \TeX book.
\title Začínáme
%%%%%%%%%%%%%%%
Kdesi daleko v~Americe žije pán, který patří mezi zakladatele počítačových
věd. Jmenuje se Donald Knuth a je profesorem na Stanfordské univerzitě.
Velmi známá a dodnes nepřekonaná je jeho učebnice programování
{\it The Art of Computer Programming\/}
[\ncite{Knuth:ACP73-1}, \ncite{Knuth:ACP69-2}, \ncite{Knuth:ACP73-3}],
na jejíž dalších dílech pan profesor stále pracuje.
První díly této učebnice vyšly před více než dvaceti lety.
Tehdy pan profesor nebyl zcela spokojen s~kvalitou a rychlostí sazby svých
knih a rozhodl se udělat počítačový program, který by umožnil provést sazbu
na počítači. Traduje se, že tak vznikl program \TeX{}%
\footnote{Slovo \TeX{} se čte řecky $\scriptstyle\tau\epsilon\chi$, tedy
nikoli \uv{teks} ale \uv{tech}.}
-- program na elektronickou sazbu.

Pro vytvoření citátu v záhlaví byl použit příkaz \quotation a pro titul kapitoly příkaz \title. Dále pro odkaz na literaturu byl použit příkaz \ncite a pro
vytvoření poznámky pod čarou příkaz \footnote.
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Nyní si ukážeme ještě část textu, ve kterém se vyskytuje často používané „verbatimÿ prostředí, uzavřené do rámečku. Například úvod odstavce 6.1 byl zapsán
v souboru t6.tex následovně:
\sec Zavedení nového fontu
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Chceme-li použít nějaký nestandardní font, který není definován ve
formátu, můžeme použít primitivní příkaz "\font". Ukážeme si to na
příkladu. Tento příklad je třeba brát jako experimentální text;
v~žádném případě ne jako návod na to, jak by měly vypadat tištěné
dokumenty.
\begtt
\font\tucny=csssbx10
\font\vysoky=csdunh10
~
Tady píšu písmem základního řezu (Roman),
\it
zde jsem použil kurzívu, definovanou ve formátu (příkaz it),
\vysoky nyní píšu vysokým písmem, Které Vynikne U~Písmen Velké Abecedy,
\tucny
teď používám polotučné písmo bez patek
\rm
a nakonec zase základní řez.
\bye
\endtt
\noindent Výsledek po zpracování dopadne takto:
\medskip\hrule
\line{\vrule\hss\vbox{\narrower\medskip
\font\tucny=csssbx10
\font\vysoky=csdunh10
Tady píšu písmem základního řezu (Roman),
\it
zde jsem použil kurzívu, definovanou ve formátu (příkaz~it),
\vysoky nyní píšu vysokým písmem, Které Vynikne U~Písmen Velké Abecedy,
\tucny
teď používám polotučné písmo bez patek
\rm
a nakonec zase základní řez.
\medskip}\hss\vrule}
\hrule\medskip

Pro „verbatimÿ prostředí byly použity dvojice příkazů \begtt a \endtt. Uvnitř
tohoto prostředí je aktivní jen znak ~, který udělá mezeru. Automatické doplňování
vlnek za předložky by totiž způsobilo, že se vlnky v tomto prostředí vytisknou a to
by čtenáře zbytečně rušilo. Navíc nám tento znak pomůže vytvořit v textu prázdný
řádek.
Všimneme si, že fonty, které jsou použity na jediném místě v dokumentu, jsou
zavedeny až na místě a nikoli v hlavním souboru t.tex.
Nyní si ukážeme obsah hlavního souboru t.tex. V komentářích je stručně řečeno, co které makro řeší. Je třeba přiznat, že makra jsou často jednoúčelová. Byla
napsána pro formátování této knížky. Například nikde se nepracuje s nadpisem
delším než jeden řádek. Berme proto následující ukázku jen jako jedno z možných
rozšíření formátu plainTEX, které si neklade za cíl být obecně použitelné. Ukázka
dokumentuje, že toto rozšíření může být relativně přehledné a nemusí být příliš rozsáhlé. Přitom jsou zde zahrnuta makra pro automatickou tvorbu obsahu, referencí
a makra pro verbatim prostředí.
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%%% Hlavní soubor pro zpracování knihy Typografický systém TeX %%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Nutno zpracovat formátem csplain
Petr Olšák
\input utf8off
\pdfpagewidth=176mm
\pdfpageheight=250mm
%\pdfhorigin=10mm
%\pdfvorigin=10mm
\font\twbf=csbx12
% Pro nadpisy v sekcích !font.
\font\twtt=cstt12
% \tt pro nadpisy v sekcích
\font\bbf=csbx10 scaled \magstep4 % Nadpisy kapitol
\font\bignum=csb10 scaled 10000
% Velká číslice v záhlaví kapitol
\font\mflogo=logo10
% METAFONT logo
\font\bigmflogo=logobf10 scaled \magstep4 % METAFONT logo v nadpisu kapitoly
\font\twmflogo=logobf10 scaled \magstep1 % METAFONT logo v nadpisu sekce
\font\sllogo=logosl10
% METAFONT logo v \it
\font\smmflogo=logosl10 scaled 800 % METAFONT logo v citátech
\font\eightmflogo=logo8
% METAFONT logo v poznámce pod čarou
\font\eightt=cstt8
% Verbatim strojopis a \tt v poznámkách
\font\eightrm=csr8
% Text v poznámkách pod čarou
\font\eightit=csti8
% \it v poznámce pod čarou
\font\eightsl=cssl8
% Text v citátech
\font\mfobr=mfobr
% METAFONTové obrázky
\font\sans=csss10
% Sans serif
\font\ttit=csitt10
% Strojopis kurzívou
\font\itbf=csbxti10
% Kurzíva tučně
%% Fonty různě veliké %%
\def\chapfonts{\bbf \let\mflogo=\bigmflogo}
\def\secfonts{\twbf \let\tt=\twtt \let\mflogo=\twmflogo}
\def\quotefonts{\eightsl \let\rm=\eightrm \let\mflogo=\smmflogo}
\def\footnotefonts{\eightrm \let\it=\eightit \let\tt=\eightt
\let\mflogo=\eightmflogo}
\let\plainit=\it \def\it{\plainit \let\mflogo=\sllogo \let\LaTeX=\itLaTeX}
%% Loga %%
\def\,{\thinspace}
\def\CS{$\cal C\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{$\cal S$}\kern-.075em $}
\def\CSTUG{\CS TUG}
\let\cs=\CS
\def\CSfont{\CS\hbox{-}font}
\def\mf{{\mflogo META}\-{\mflogo FONT}}
\def\mpost{{\mflogo META}\-{\mflogo POST}}
\def\LaTeX{L\kern-.36em\raise.5ex\hbox{\sevenrm A}\kern-.12em\TeX}
\def\twoe{$2_{\textstyle\varepsilon}$}
\def\LaTeXe{\LaTeX\thinspace\twoe}
\def\itLaTeX{{\it L\kern-.24em\raise.5ex\hbox{\seveni A}\kern-.24em\TeX}}
\def\AMS{$\cal A\kern-.166em\lower.5ex\hbox{$\cal M$}\kern-.075em S$}
\def\AMSTeX{\AMS-\TeX}
\def\ps{Post\-Script}
\def\web{{\tt WEB}}
%% Zrcadlo stránky %%
\hsize=30pc
\vsize=46pc

!zrcadlo.
% 30 pica
% 46 řádků po 12pt (zhruba)
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\raggedbottom

% Vynechat dole na stránce příp. místo

%% Parametry sazby %%
\emergencystretch=2em
\parindent=14pt
\widowpenalty=10000 \clubpenalty=10000
\lineskip=0pt
\bigskipamount=12pt \medskipamount=6pt
\smallskipamount=3pt

%
%
%
%
%

Dodatečná roztažitelnost
Odstavcová zarážka
Absolutní zákaz vdov a sirotků
Velké boxy se budou dotýkat
Nevkládat deformovatelné výplňky

%% Stránková číslice %%
\def\pagenumbers{\footline={\ifodd\pageno\hfill\fi\bf\folio\hfil}}
%% České dělení slov %%
!hyphen.
\chyph
% použit csplain <Sep. 1996>. Dělení slov podle P. Ševečka. \righthyphenmin=3
%% Deklarace registrů %%
\newcount\kapnum \newcount\secnum
\newcount\notenum
\newcount\numcite
\newcount\itemnum
\newwrite\toc
\newwrite\cit
\newread\test
\newbox\quotebox
\newdimen\unit

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Číslo kapitoly a sekce
Číslo poznámky pod čarou
Číslo reference (literatura)
Číslované položky
Pracovní soubor pro obsah
Pracovní soubor pro reference
Testování existence souboru
Box obsahující citát do záhlaví kapitoly
Jednotka pro rozměry v obrázcích

%% \input jen když soubor existuje %%
\def\softinput#1{\immediate\openin\test=#1
\ifeof\test\message{Warning: the file #1 does not exist; run me twice.}%
\else\immediate\closein\test\input #1\fi}
%% Tvorba obsahu %%
!toc.
\def\writetoc#1#2{}
\def\maketoc{\immediate\openout\toc=\jobname.toc
\def\writetoc##1##2{\write\toc{\string\tocline{\string##1}%
{##2}{\the\pageno}}}}
\def\settorelax#1{\ifx#1\relax \let\next=\relax
\else \let\next=\settorelax \let #1=\relax \fi \next}
\output={\settorelax \TeX \mf \web \tt \LaTeX \AMSTeX \ps \uv \CS \relax
\def~{ }% Tyto kontrolní sekvence nechci, aby se expandovaly do .toc
\lineskiplimit=0pt \plainoutput}
\def\heretoc{\vfil\break % V obsahu dodržíme řádkový rejstřík pro 16pt řádky.
{\baselineskip=16pt \lineskiplimit=-\maxdimen
\leftline{\bbf \vrule height18pt width0pt Obsah}\nobreak\vskip8pt
\softinput{\jobname.toc}\par} \kapnum=0}
\def\tocline#1{#1}
\def\tkap#1#2{\advance\kapnum by1 \secnum=0
\line{\hbox to2em{\hfil\bf\the\kapnum. }#1\unskip\rdotfill\ #2}}
\def\tsec#1#2{\advance\secnum by1
\line{\hbox to65pt{\hfil\bf\the\kapnum.\the\secnum\ } #1\unskip
\rdotfill\ #2}}
\def\tapp#1#2{\scanapp#1:
\line{\hbox to65pt{\bf\ Dodatek \appletter.\hss} \apptitle\unskip
\rdotfill\ #2}}
\def\scanapp#1:#2:{\def\appletter{#1}\def\apptitle{#2}}
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\def\rdotfill{\leaders\hbox to5pt{\hss.\hss}\hfill}
%% Citát v záhlaví kapitoly %%
\def\quotation #1\\ #2:#3\par{%
\setbox\quotebox=\vtop{\hbox{}\hsize=3.5in \reducebaseline \noindent
\quotefonts#1\par\noindent\eightrm#2: \eightsl#3\par\medskip\hrule\bigskip}}
%% Titul kapitoly %%
\def\title #1\par{\advance\kapnum by 1 \secnum=0 \notenum=0
\vfill\break \ifodd\pageno\else\message{[vakat]}%
\global\advance\pageno by1 \shipout\hbox{}
\fi
\hbox{} % Stránková zarážka ve vel. 2 řádků. Jeden zde a jeden uvnitř \vtopů
% Za titulem kap. dodržíme řádkový rejstřík jen při malých citátech.
\line{\vrule depth7\baselineskip width0pt\box\quotebox\hss
\vtop{\hbox{}\hbox{\bignum \expandafter\negkern\the\kapnum
\ifnum\kapnum<10 \corrkern\fi}}}
\leftline{\vrule height1.5\baselineskip width0pt\chapfonts #1}
\lb{kap\the\kapnum}\writetoc\tkap{#1}\nobreak\vskip1.5\baselineskip}
\def\negkern#1{#1\kern-10pt} % Záporný kern mezi dvěma číslicemi v \bignum
\def\corrkern{\kern10pt}
%% Titul sekce %%
\def\sec #1\par{\advance\secnum by 1
\bigskip
% Pro titulky dodržíme řádkový rejstřík:
\hbox{}\lineskiplimit=-\maxdimen \nobreak\vskip-\medskipamount
\noindent{\secfonts \the\kapnum.\the\secnum. #1}
\writetoc\tsec{#1}\par\lineskiplimit=0pt\nobreak\medskip}
%% Odstavec "Náměty ke čtení" %%
\def\citeinfo{%
\bigskip \penalty-500
\hbox{}\lineskiplimit=-\maxdimen \nobreak\vskip-\medskipamount
\noindent{\secfonts Náměty k dalšímu čtení}\par
\lineskiplimit=0pt\nobreak\medskip
}
%% Vyznačený odstavec %%
\def\subpar #1. {\medskip\indent\llap{$\bullet$ }{\bf #1. }}
%% Titul dodatku %%
\def\appendix #1. #2\par{%
\vfill\break \ifodd\pageno\else\message{[vakat]}\global\advance\pageno by1\fi
\hbox{} \line{\vrule depth7\baselineskip width0pt
\vtop{\hbox{}\hbox{DODATEK}}\hss \vtop{\hbox{}\hbox{\bignum #1}}}
\leftline{\vrule height1.5\baselineskip width0pt\chapfonts #2}
\writetoc\tapp{#1:#2}\nobreak\vskip1.5\baselineskip}
%% Makro na zavedení eps obrázků %%
!eps.
\input epsf
%\def\epsfbox#1{{\tt#1}}
%\newdimen\epsfxsize \newdimen\epsfysize
\def\pdffbox#1{\hbox{\pdfximage
\ifdim\epsfxsize=0pt \else width\epsfxsize\fi
\ifdim\epsfysize=0pt \else height\epsfysize\fi {#1}%
\pdfrefximage\pdflastximage}}
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%% PostScriptové transformace %%
!pstransform.
\def\pstransform#1#2{\hbox to0pt{\special{ps:gsave
currentpoint currentpoint translate #1 neg exch neg exch translate}%
#2\hss\special{ps:grestore}}}
%% Umístění textu do obrázku %%
\def\s#1 #2 #3\\ {\rlap{\kern#1\unit\lower#2\unit
\vbox to0pt{\vss\hbox to0pt{\hss#3\unskip\hss}\vss}}}
%% Prostředí pro zařazení METAFONTových obrázků %%
\def\obr#1 {\hbox{\mfobr\char#1}}
\def\begpic#1 #2 #3 {\medskip
\hbox to\hsize\bgroup\mathsurround=0pt
\vrule height#1\unit depth#2\unit width0pt
\def\\##1: ##2 ##3 {\rlap{\kern##2\unit\raise##3\unit
\hbox{$##1$}}\ignorespaces}
\hfil\hbox to 0pt\bgroup\kern#3\unit\hbox\bgroup\\}
\def\endpic{\egroup\hss\egroup\hfil\egroup\medskip}
%% Poznámka pod čarou %%
!footnote.
\def\footnote #1{\global\advance\notenum by1
$^\the\notenum$)%
\insert\footins{\footnotefonts \baselineskip=.8\baselineskip
\interlinepenalty=\interfootnotelinepenalty
\splittopskip=7.5pt
\splitmaxdepth=3pt \floatingpenalty=20000
\leftskip=0pt \rightskip=0pt
\textindent{$^\the\notenum$)}\vrule height7.5pt width0pt\relax
#1\vrule depth2.5pt width0pt\par}}
%% Bibliografické reference a odkazy na stránky %%
!bibmac.
\def\makecit{%
% v .cit jsou uloženy sekvence \bibcite a \pageref:
\def\bibcite##1##2{\expandafter\def\csname bib:##1\endcsname{##2}}
\def\pageref##1##2{\expandafter\ifx\csname pgl:##1\endcsname\relax
\expandafter\def\csname pgl:##1\endcsname{##2} % definujeme poprvé
\else % Chceme ke stávajícímu obsahu \pgl:##1 za čárku přidat další číslo:
\expandafter\edef\csname pgl:##1\endcsname{\csname pgl:##1\endcsname, ##2}
\fi}
\softinput{\jobname.cit} % načtení souboru .cit z minulého běhu
\def\ncite##1{\expandafter\ifx\csname bib:##1\endcsname\relax
\message{Warning: The bib reference ##1 undefined}??%
\else\csname bib:##1\endcsname\fi} % odkaz na literaturu
\def\pg##1{\expandafter\ifx\csname pgl:##1\endcsname\relax
\message{Warning: The page label ##1 undefined}??%
\else\pgprefix\csname pgl:##1\endcsname\fi} % odkaz na stránku
\immediate\openout\cit=\jobname.cit % vytvoření nového souboru .cit
\def\lb##1{\write\cit{\string\pageref{##1}{\the\pageno}}} % label
% \def\bibitem, který ukládá do .cit sekvenci \bibcite, viz soubor ap-d.tex
}
\let\pgprefix=\relax
% V souboru ap-b.tex je \def\pgprefix{:~}
\def\ncite#1{??}
% Implicitní hodnota \ncite, když nenačítáme .cit
\def\cite#1{[\ncite{#1}]} % \cite pro jedinou publikaci i se závorkami.
\def\pg#1{\pgprefix??}
% Implicitní hodnota \pg, když nenačítáme .cit
\def\lb#1{}
% Implicitní hodnota \lb, když nenačítáme .cit
%% České uvozovky %%
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!uv.

\def\clqq{\char254 }
\def\crqq{{\edef\iSF{\spacefactor\the\spacefactor}\char255 \iSF\relax}}
\def\uv{\bgroup\aftergroup\closequotes\leavevmode\clqq\let\next=}
\def\closequotes{\unskip\crqq\relax}
%% Definice verbatim prostředí %%
!verb.
\catcode‘\"=13
\def"{\hbox\bgroup\let"=\egroup\setverb\tt}
\def\setverb{\def\do##1{\catcode‘##1=12}\dospecials\obeyspaces}
\def\begtt{\medskip\bgroup\offinterlineskip \topskip=4pt
\hrule\vrules\nobreak\setverb \parskip=0pt
\everypar{\vadjust{\penalty100}\hbox to0pt{\kern-\parindent
\hbox to\hsize{\vrule\strut\hfil\vrule}\hss}}
\catcode‘\"=12\catcode‘\~=13 \obeylines\reducebaseline
\startverb}
{\catcode‘\|=0 \catcode‘\\=12
|gdef|startverb#1\endtt{%
|eightt#1|nobreak|vrules|hrule|egroup|medskip}}
{\obeyspaces\gdef {\ }}
\def\reducebaseline{\baselineskip=.8\baselineskip
\setbox\strutbox=\hbox{\vrule height6.8pt depth2.8pt width0pt}}
\def\normalttsize{\let\eightt=\tt \let\reducebaseline=\relax}
\def\vrules{\hbox to\hsize{\vrule height3pt\hss\vrule}}
%% Prostředí s puntíkatými nebo číslovanými položkami %%
\def\begitems{\medskip\bgroup\catcode‘\*=13 \narrower}
\def\enditems{\par\egroup\medskip}
{\catcode‘\*=13 \gdef*{\par\noindent\llap{$\bullet$\ }\ignorespaces}
\gdef\numerate{%
\numerate napsat těsně za \begitems
\def*{\par\advance\itemnum by1\noindent
\llap{\bf\the\itemnum. }\ignorespaces}}}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Zde je možné odkomentovat některé řádky, pokud nechceme zpracovat vše %%
\makecit
%
\nopagenumbers
\input title %
\pagenumbers
\input t0
%
\heretoc
%
\maketoc
%
\input ukazka %

Úvod
Sazba obsahu
Tvorba referencí pro obsah
Ukázka obrazovky při práci na knize

\input
\input
\input
\input
\input
\input
\input
\input
\input
\input
\input
\input

Začínáme
Stručný přehled vlastností TeXu
Různé TeXy
Prohlížíme distribuce TeXu
Čeština v TeXu
Jak TeX pracuje s fonty
Programovaci jazyk TeXu
Program METAFONT
TeX a PostScript
Obrázky v TeXu
Sestavování rejstříků a citací
Dobře dokumentované programy

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Načtení souboru s odkazy na literaturu a rejstříková hesla
Patitul, titul, copyright, ISBN
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\input
\input
\input
\input
\input
\input
\input
\input

ap-a
ap-b
ap-c
ap-d
ap-e
ap-f
ap-g
tiraz

%
%
%
%
%
%
%
%

Slovníček TeX-primitivů
Slovníček k METAFONTu
Veřejný archív TeXu
Literatura
Ukázky z formátování této knížky
Fontové tabulky
Rejstřík
Tiraz

\bye

Všimneme si, že v makrech pro titulky kapitol a sekcí byla snaha dodržet řádkový
rejstřík. Bohužel tento typograﬁcký ideál není v této knize dotažen do důsledku,
protože často vkládané ukázky zdrojových textů jsou sázeny osmibodovým písmem
se zúženým řádkováním. Raději jsme dodrželi požadavek na stejné mezery nad a pod
ukázkou, než bychom se pouštěli do vyrovnávání těchto mezer tak, aby další text
byl znovu v řádkovém rejstříku bez ohledu na počet řádků ukázky. Také v některých dodatcích by požadavek na dodržení řádkového rejstříku působil komplikace.
Kdybychom sázeli beletrii, pak je dodržení řádkového rejstříku podstatně snazší.
Nakonec z ukázek hotových knížek, kam dáváme tuto zakázku tisknout, jsem pochopil, že snaha po dodržení řádkového rejstříku pravděpodobně nebude mít cenu,
protože knihař nebude s takovou přesností vázat jednotlivé stránky k sobě.
Nyní se podrobněji podíváme na makra, která nějakým způsobem pracují s pomocnými soubory. Především se vytváří pomocný soubor pro obsah t.toc (je-li přítomen příkaz \maketoc) a soubor referencí t.cit (je-li přítomen příkaz \makecit).
Pomocný soubor t.toc se načítá v místě příkazu \heretoc a vytvoří se obsah. Poté
se při zpracování jednotlivých kapitol aktualizuje. Soubor t.cit se načítá v místě
příkazu \makecit. „Vědomostiÿ z tohoto souboru jsou k dispozici příkazům \cite,
které jsou použity v místě, kde se odkazujeme na literaturu. Při zpracování dodatku D se soubor t.cit aktualizuje.
Ukážeme si zpracování seznamu literatury. Seznam literatury je uložen v souboru
cites.tex, přičemž tento soubor je vytvořen BibTEXem. Vstupem pro BibTEX je
soubor cites.aux, který má tento obsah:
\bibdata{bulletin,ruzne,master,tugboat}
\bibstyle{is-pl-cz}
\citation{Abrahams:TI90}
\citation{Appelt:TF88}
\citation{Borde:TE92}
\citation{Borde:MTE93}
\citation{Clark:PTP92}
\citation{Doob:TS193}
... atd. další příkazy \citation

Vidíme, že hlavní část seznamu literatury byla generována ze standardní databáze master a tugboat dostupné na síti. Pro účely této knížky byla pořízena
databáze bulletin a ruzne. Dále byl upraven stylový soubor is-plain.bst pro
české citace na is-pl-cz.bst.
Výstupní soubor po zpracování BibTEXem vypadal takto:
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\input bibnames.sty \input path.sty \hyphenation{Kath-ryn Ker-n-i-ghan Krom-mes
Lar-ra-bee Pat-rick Port-able Post-Script Pren-tice Rich-ard Ro-bert Richt-er
Sha-mos Spring-er The-o-dore Uz-ga-lis} \input tugboat.def
\begin{thebibliography}{100}
\bibitem{Adobe:docstruct-spec}
{Adobe PostScript Developer Support Group}.
\newblock {Document Structuring Conventions} specification, version 2.1.
\newblock Technical Report PN LPS5001, {Adobe Systems Incorporated}, 1585
Charleston Road, P.~O. Box 7900, Mountain View, CA 94039-7900, USA, Tel:
(415) 961-4400, January 16 1989.
\newblock Dostupné elektronicky z~\path|ps-file-server@adobe.com|
pomocí e-mailu, příkaz {\tt send Documents \path|struct.ps.Zba|}. Na
požadavek {\tt send Index} dojde kompletní rejsřík serveru.
\bibitem{Adobe:epsf-spec}
{Adobe PostScript Developer Support Group}.
\newblock {Encapsulated PostScript Files} specification version 2.0.
\newblock Technical Report PN LPS5002, Adobe Systems Incorporated,
viz \cite{Adobe:docstruct-spec}, June 5 1989.
\newblock Dostupné elektronicky jako~\cite{Adobe:docstruct-spec} v~souboru
{\tt EPSF.ps.Zba}.
... atd. další položky \bibitem
\end{thebibliography}

Abychom nenačítali soubory deklarované zde na začátku pomocí \input a
abychom ignorovali LATEXovské ozdoby typu \begin{thebibliography}, bylo
potřeba v souboru ap-d.tex nejprve provést předeﬁnování příkazu \input a
dalších a pak teprve načíst soubor cites.tex. Soubor ap-d.tex z těchto důvodů
vypadá trošku komplikovaně:
\appendix D. Literatura
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
V tomto dodatku je poměrně rozsáhlý soubor citací o \TeX{}u.
Na většinu těchto titulů jsme odkazovali v jednotlivých kapitolách
v odstavci \uv{náměty na další čtení}. Tam jsou tedy tituly seřazeny
tematicky, zatímco zde je máme abecedně.
\begingroup
\hbadness=1500
\let\oriinput=\input
% Uvnitř souboru cites.tex ignorujeme \input
\def\input#1 {} \def\begin#1#2{} \def\end#1{} \def\noopsort#1{}
\let\oricite=\cite
\def\cite#1{\if[#1\let\next=\removeparam
\else\oricite{#1}\let\next=\relax\fi \next}
\def\removeparam#1]#2{\oricite{#2}}
\parindent=0pt \leftskip=2em
\def\bibitem#1{%
\advance\numcite by 1
\immediate\write\cit{\string\bibcite{#1}{\the\numcite}}
\indent\llap{[\the\numcite]\enspace}\ignorespaces}
\def\newblock{\penalty-100\space}
\let\em=\it
\parskip=\medskipamount
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\let\METAFONT=\mf \let\MF=\mf
% Značky pro loga vypadají odlišně.
\def\path|#1|{{\tt #1}}
\def\FWEB{{\tt FWEB}} \def\WEB{{\tt WEB}}
\let\AMSTEX=\AMSTeX \let\AmSTeX=\AMSTeX
\def\Dash{---} \def\emdash{---}
\def\PiCTeX{PiC\TeX} \def\PiC{PiC} \def\BaSiX{BaSiX}
\let\sf=\relax \let\eightrm=\relax
\oriinput cites
\endgroup

Nakonec si předvedeme ukázky z textu v tomto dodatku E. Bylo deﬁnováno
nové „verbatimÿ prostředí \begall – \endall, které navíc přepisuje prázdné řádky
a znak ~ nechává jako obyčejný. Začátek souboru app-e.tex vypadá tedy takto:
\appendix E. Ukázky z formátování této knížky
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\def\begall{\medskip\bgroup\offinterlineskip \topskip=4pt
\hrule\vrules\nobreak\setverb \parskip=0pt
\everypar{\vadjust{\penalty100}\hbox to0pt{\kern-\parindent
\hbox to\hsize{\vrule\strut\hfil\vrule}\hss}}
\def\par{\endgraf\leavevmode}
\catcode‘\"=12 \obeylines\reducebaseline
\startverb}
{\catcode‘\|=0 \catcode‘\\=12
|gdef|startverb#1\endall{%
|eightt#1|endgraf|nobreak|vrules|hrule|egroup|medskip}}
Při formátování této knížky byl vstupní text rozdělen podle
... atd.

Ukázka obsahu souboru t.tex byla do textu dodatku zavedena následovně:
Přitom jsou zde zahrnuta makra pro automatickou tvorbu
obsahu, referencí a makra pro verbatim prostředí.
{\catcode‘\!=13 \def!#1.{\lb{#1}\char‘\!#1.}
\expandafter\begall\input t
}
Všimneme si, že v makrech pro titulky kapitol a sekcí byla snaha
... atd.

Samozřejmě v souboru t.tex musí být za příkazem \bye uvedena ještě sekvence
\endall. Trik s \expandafter se používá pro načtení souboru ve „verbatimÿ tvaru
(například listingy programů).
Vykřičník je nastaven jako aktivní znak, protože potřebujeme do listingu odkazovat. Například v rejstříku je u hesla „uvozovkyÿ odkaz na stránky: 14, 77,
102, 282. Tento seznam stránek byl vytvořen příkazem \pg{uv}. Tam, kde mluvíme o uvozovkách, máme v textu příkazy \lb{uv}. Jedná se o značky pro křížové
odkazy. Abychom mohli odkazovat na i stranu, kde je výpis souboru t.tex, je potřeba do tohoto souboru psát místo \lb něco jiného. Ve verbatim prostředí by totiž
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sekvence \lb neměla žádný efekt – pouze by se obkreslila do výstupu. Píšeme tedy
místo příkazu \lb{uv} text !uv. a činíme tak v oblasti komentáře, aby text neměl
žádný vliv při prvním čtení souboru t.tex.
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Fontové tabulky
První sloupec následující tabulky (ISO2) ukazuje rozložení znaků ve vstupním
textu podle normy ISO 8859-2. Česky psané textové soubory bývají v UNIXu kódovány podle této normy. Volná místa v tabulce jsou vyhrazena speciálním znakům (tabulátor, bell, carriage-return, soft-hyphen apod.). První polovina tabulky
(tj. kódy ≤ 127) zachycuje v tomto sloupci normu ASCII pro tisknutelné znaky.
Druhý sloupec (CS) obsahuje rozložení znaků v CS-fontech. Jedná se též o tzv.
CS-kódování v NFSS označované jako IL2. Fonty jsou pro kódy > 127 odvozeny
z ISO 8859-2, ovšem jsou použity jen ty znaky, které jsou potřebné v české a slovenské sazbě. Kódy ≤ 127 se absolutně shodují s kódováním CM fontů (Computer
Modern). Znamená to, že první polovina tabulky zachycuje kódování původních
Knuthových textových fontů [70]. Tyto fonty mají v některých pozicích nejednoznačné znaky. Pozice 36 obsahuje znak $, ale ve fontech odvozených z kurzívy (řídicí
soubor textit, viz tabulka na str. 139) je místo dolaru znak $. Dále fonty, které
neobsahují ligatury typu ﬁ, mají na pozicích 11–15 jiné znaky. Jedná se například
o font cmtt*, neboli strojopis. Tento font má také odlišný znak na pozici 32 (vanička pro vyznačení mezery místo škrtátka pro polské L) a dále se liší v pozicích
60, 62, 92, 95 a 123–125.
V dalším sloupci (Cork) je ukázáno rozložení textových fontů pro evropské jazyky píšící latinkou, jak bylo dohodnuto v Corku. V NFSS se toto kódování nazývá
T1. Např. DC fonty a většina virtuálních fontů ze zahraničí je v T1. Kódování
pokrývá plných 256 pozic. Na pozici 23 je prázdný znak, který je užitečný pro
potlačení ligatur ve složených slovech (např. správně: šéflékař, chybně: šéﬂékař).
Toto kódování nemá nejednoznačné pozice. Nevýhodou takto kódovaných fontů je
nekompatibilita s formátem plain a kódem ISO 8859-2, zbytečná přítomnost všech
evropských znaků v instalaci a slabá podpora kvalitní české a slovenské sazby.
V posledním sloupci (PS) je kódování PostScriptových fontů podle tzv. Adobe
StandardEncoding. V tomto kódování zůstávají prázdné pozice. Z tohoto materiálu
se dá pomocí kompozitních znaků vytvořit CS-kódovaný virtuální font. Výjimkou
je chybějící znak v pozici 32 (škrtátko pro polské L), dále chybí „trojitéÿ ligatury
ﬃ, ﬄ a beztečkové j. Tyto problémy nás v českém textu příliš netrápí. Při sestavování PostScriptového fontu je užitečné rozšířit CS-kódování o další znaky podle
ISO 8859-2. Takové rozšíření je ukázáno na str. 157, kde vidíme obsah souboru enc
pro program afm2tfm.
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Ć
Ç
Č
É
Ę
Ë
Ě
Í
Î
Ď
Ð
Ń
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Rejstřík
V tomto dodatku je abecedně sestavený rejstřík programových balíků, maker,
datových struktur a dalších pojmů týkajících se TEXu. Možná příhodnější název
pro tento dodatek by byl „všeobecný slovníčekÿ, protože na rozdíl od rejstříku je
u každého hesla navíc stručný výklad.1 )
Rejstřík zdaleka neposkytuje úplný přehled TEXovského softwaru. Týká se především záležitostí probraných v této knížce. Rozsáhlost TEXovské problematiky je
naznačena ještě v dalším dodatku C (veřejný archív TEXu).
V rejstříku nejsou, až na pár výjimek, uvedeny kontrolní sekvence TEXu. Primitivní kontrolní sekvence jsou totiž v dodatku A a ostatní makra si může čtenář
najít v dokumentaci k tomu formátu, se kterým pracuje (např. plainTEX, LATEX
apod.), případně je může vyhledat ve zdrojových textech k těmto formátům.
U každého hesla je odkaz na stránku nebo více stránek v této knížce. Jedná se
o čísla za dvojtečkou. V některých případech se rovněž vyskytují čísla v hranaté závorce, která odkazují na příslušnou literaturu uvedenou v dodatku D. U některých
hesel existují i odkazy na primitivy, ke kterým najde čtenář další informace v dodatku A a B. Těsně za heslem může být v hranaté závorce písmeno, které určuje
typ hesla:
[s] – systém, rozsáhlejší balík softwaru.
[p] – program, resp. programový balík.
[m] – makro (TEXu, METAFONTu, PostScriptu . . .).
[t] – datová struktura, textový soubor.
[b] – datová struktura, binární soubor.
písmeno neuvedeno – obecný pojem, nikoli software (např. CSTUG).
Datové struktury jsou v rejstříku uvedeny podle přípon souborů. Taková hesla
začínají tečkou. V textu ovšem tečku nepíšeme, ačkoli mluvíme o příponách. Například u hesla .eps najdeme vysvětlení, co to jsou soubory s příponou eps, dále tam
najdeme odkaz na stránku, kde je o tom v této knížce řeč, a navíc tam je odkaz
na programy a makra, která s eps formátem manipulují. Tyto programy a makra
rovněž najdeme v tomto rejstříku a máme další stránky, které by mohly být pro
nás zajímavé, pokud se chceme dozvědět něco o formátu eps.
1
) Písmena dodatků v této knížce odpovídají teoretickým anglickým přepisům názvů dodatků:
A – Alphabetical Index of Primitives, B – Base Plain and METAFONT-Primitives, C – CTAN,
D – Documents and References, E –Examples, F – Font Tables, G – Global Glossary.
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accents [p] – Program na přidávání akcentů na úrovni vf: 158.
.afm [t] – Metrika PostScriptového fontu (Adobe font metric): 96, 155. Viz též
afm2tfm, [5].
afm2tfm [p] – Konvertuje afm do tfm: 96, 155. Je součástí balíku dvips. Viz
též [107].
akcent – Diakritické znaménko nad/pod/u písmene: 66, 97. Viz též primitiv
\accent, programy accents, a2ac.
amspp.sty [t] – Stylový soubor používaný s AMS-TEXem: 40.
AMS-TEX [m] – Makro/formát TEXu pro psaní matematických článků: 40. Viz též
[123].
aritmetika v TEXu – Viz primitivy \number, \romannumeral, \ifnum, \ifodd,
\ifcase, \count, \countdef, \advance, \multiply, \divide.
AucTEX [m] – Makra Emacsu umožňující pohodlnější práci s LATEXem v Emacsu: 51. Viz též [125].
.aux [t] – Pracovní soubor LATEXu s podklady pro křížové reference: 53, 184.
a2ac [p] – Program na přidávání akcentů na úrovni afm: 159.
babel [m] – Makra pro přizpůsobení sazby různým jazykům, v podobném duchu
jako czech.sty: 74.
.base [b] – Makra načtená inimf a uložená do binárního obrazu paměti pro pozdější načtení programem virmf: 45, 113, 115. (V DOSu přípona jen bas).
.bat [t] – Dávka v DOSu.
.bbl [t] – Výstup programu BibTEX k začlenění do LATEXu: 187.
bezier [m] – Styl LATEXu pro kresbu křivých čar v prostředí picture: 167.
Bézierova křivka – Polynomiální funkce používaná pro aproximaci křivek na počítačích: 125, 149, 167.
.bib [t] – Databáze bibliograﬁckých citací určená pro zpracování BibTEXem: 185.
bibliograﬁcké reference – Ukázky maker: 282, 284. Viz též „BibTEXÿ a „bibÿ.
BibTEX [p] – Program na sestavování citací z bib souborů: 184.
.blg [t] – Zpráva o činnosti programu BibTEX: 187.
bm2font [p] – Konvertuje bitmapy do pk: 171. Viz též [120] a [121].
bod – Měrná jednotka používaná v typograﬁi: 83.
box – Základní datová struktura pro manipulaci s tiskovým materiálem v TEXu: 24,
52, 92, 96, 108, 164, 174. Viz též primitivy \hbox, \vbox, \vtop, \vcenter,
\vsplit, \box, \setbox, \copy, \ifhbox, \ifvbox, \ifvoid, \unhbox,
\unvbox, \uhcopy, \unvcopy, \ht, \dp, \wd, \boxmaxdepth, \splitmaxdepth,
\badness, \hfuzz, \vfuzz, \hbadness, \vbadness, \overfullrule, \lastbox,
\raise, \lower, \moveleft, \moveright, \everyhbox, \everyvbox.
.bst [t] – Stylový soubor pro BibTEX: 185. Viz též [104].
\bye [m] – Makro na ukončení činnosti TEXu: 13, 35.
.c, .cpp [t] – Zdrojový text programu v C: 202.
category codes – Viz „kategorie znakůÿ.
.cls [t] – Tzv. Class; hlavní styl pro LATEX 2ε : 38.
CM – Computer Modern fonty: 25, 134. Viz též tabulka: 139, METAFONT, [70].
CSBibTeX [p] – Česká a slovenská verze BibTEXu: 189.
CS-fonty – Rozšíření CM pro češtinu: 67, 82, 142. Viz též CSTEX, [100]
CSIndex [p] – Počeštěná varianta programu makeindex: 179. Viz též [132].
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CSLATEX [m] – Čeština a slovenština v LATEXu. Balík je součástí CSTEXu: 74
csr [p] – Program na třídění podle abecedy (jím byl sestaven tento rejstřík): 190.
Viz též [96]
CSTEX [s] – Podpora českého a slovenského jazyka v TEXu. Balík je šířen volně a
obsahuje implementaci češtiny a slovenštiny v různých distribucích TEXu: 69,
82.
CSTUG – Československé sdružení uživatelů TEXu: 20. Viz též [129].
.cmd [t] – Dávkové soubory pro docstrip.
ctangle [p] – Konvertor z formátu w do C, (C-WEB): 202.
cweave [p] – Konvertor z formátu w do tex, (C-WEB): 202.
C-WEB – WEB pro jazyk C: 202. Viz též ctangle, cweave.
cwebmac [m] – Makro pro sazbu výstupu z cweave: 202.
cyklus – V TEXu pomocí rekurze, viz též makra plainTEXu \loop a \repeat. Cyklus v METAFONTu: 122, 134.
czech.sty [t] – Stylový soubor pro češtinu v TEXu: 13, 75.
čáry v TEXu – Viz primitivy \hrule, \vrule, \leaders.
datum [m] – Makro \today vysází datum: 78, 104.
DC fonty – CM fonty pro TEX s kódováním T1 vhodným pro evropské země: 69.
.def [t] – Soubory typu *enc.def deﬁnují příkazy závislé na kódování fontu
v NFSS: 90.
\define [m] – Makro, které na rozdíl od primitivu \def navíc provádí kontrolu: 105.
dělení slov – Algoritmus dělení slov: 23, 91, 280. Viz primitivy \hyphenation,
\pattern, \discretionary, \-, \hyphenchar, \defaulthyphenchar, \uchyph,
\lefthyphenmin, \righthyphenmin, \language, \setlanguage.
doc [m] – Makro pro zpracování souborů doc a dtx do dokumentační podoby: 191.
Viz též docstrip.
.doc [t] – Dokumentované makro: 191. Viz též dtx, docstrip.
docstrip [m] – Makro na zpracování souborů doc a dtx do „činnéÿ podoby: 192,
194.
DOS [s] – Jednoduchý zavaděč programů pro (starší) osobní počítače: 49, 59.
dpi – Zkratka „Dot Per Inchÿ, počet pixelů na palec: 53, 84, 113. Viz též „pkÿ,
„METAFONTÿ.
DTP – Zkratka pro DeskTop Publishing, tj. příprava publikace pomocí stolního
počítače: 17. Dnes se už publikace asi jiným způsobem ani nepřipravují.
.dtx [t] – Dobře dokumentované makro: 194. Viz též docstrip, doc.
duktus písma – Parametry určující světlost písma: 87.
.dvi [b] – Výstup TEXu (device independent): 12, 21, 30, 50, 53.
dvicopy [p] – Substituce znaků v dvi podle virtuálních fontů: 97.
dvi ovladač [p] – Program, který dvi převádí do tištěné (nebo na obrazovce promítnuté) podoby: 22, 53.
dvipaste [p] – Program pro zařazování stránek dvi do dvi: 167. Program je součástí LAMS-TEXu.
dvips [p] – Program na konverzi dvi do PostScriptu: 55, 150, 154, 174.
EC fonty – CM fonty pro TEX s kódováním T1 vhodným pro evropské země: 69,
následníci DC fontů.
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editor – Program pro přípravu textových souborů v počítači: 50.
Emacs [p] – Editor často používaný v UNIXu: 51.
emlines.sty [t] – Styl pro kresbu čar v emTEXu: 168.
emTEX [s] – Balík volně šířených programů TEXu pro DOS od Eberharda Mattese: 46, 59.
encTEX – Modiﬁkace TEXu, ve které je možno nastavovat vektory xord a xchr
prostřednictvím nových TEX-primitivů: 68, 70. Viz též [93].
e-plain [m] – Rozšíření formátu plain: 41.
.eps [t] – PostScriptový formát určený k zařazení do textu (Encapsulated PostScript form): 173, 281. Viz též PostScript, dvips, epsf, [2].
epsf [m] – Makro na začleňování eps do TEXu: 174.
.exe [b] – Spustitelný program v DOSu, MS Windows a OS/2: 59.
e-TEX [p] – Rozšíření TEXu, vývojový mezistupeň pro NTS: 45.
.fd [t] – Font deﬁnition ﬁle pro NFSS: 88.
.fli [b] – Fonty pk zahrnuty do společného „knihovníhoÿ souboru: 50. Viz též
fontlib.
.fmt [b] – Makra načtená iniTEXem a uložená do binárního obrazu paměti pro
pozdější načtení programem virTEX, tzv. formáty: 19, 33, 44, 50.
4allTEX [s] – Volná CDROM distribuce TEXu pro DOS, OS/2 a MS Win. Původně
založena na emTEXu, dnes obsahuje web2c TEX: 46.
formáty TEXu – Skupina maker vesměs ve tvaru fmt určující vzhled a způsob zpracování dokumentu: 19, 33, 44, 50. Viz též LATEX, AMS-TEX, plain.
font – Reprezentace písma v počítači: 25, 81, 154, 279. Viz též „fontové přepínačeÿ, „CS-fontyÿ a „CM fontyÿ. Viz primitivy \font, \fontname, \fontdimen,
\nullfont.
fontové přepínače [m] – Například \bf, \it, \tt: 14, 38, 42, 82, 88.
fontinst [p] – Program na instalaci PostScriptových fontů pro TEX: 161.
fontlib [p] – Program na manipulaci s knihovnou fontů fli: 50.
.gf [b] – Výstup z METAFONTu. Bitová mapa fontu v nekomprimované podobě: 54,
117. Viz též gftopk, gftodvi.
gftodvi [p] – Konvertuje gf do dvi pro tisk testovacích stránek fontu (jeden znak
na jedné stránce): 129.
gftopk [p] – Konvertuje gf do pk: 117.
Ghostscript [p] – Volně šířený interpret PostScriptu: 58, 61, 161.
Ghostview [p] – Ghostscript + graﬁcké uživatelské rozhraní na prohlížení jednotlivých PostScriptových stránek.
.gif [b] – Graphics Interchange Format – Compuserve. Bitová mapa obrázku: 171,
176. Viz též [58].
GPL – Mezinárodní licence pro volně šířené programy. Např. Emacs, GhostScript,
AucTEX, Linux.
graﬁcký stav PostScriptu – Určuje barvu atd. pro další objekty kladené do
stránky: 149.
graﬁka – Viz „obrázky v TEXuÿ, pcx, tiff, gif, eps.
gsftopk [p] – Konvertor z Type1 formátu fontů do pk: 58. Pro rastrování se na
pozadí použije Ghostscript.
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Haralambous, Yannis – Autor rozličných nástrojů k TEXu pro mnoho exotických
jazyků, koordinátor projektu Omega: 45.
hyphen.* [t] – Tabulky dělení slov (v CSTEXu pro češtinu a slovenštinu). Viz dělení
slov: 23, 91, 280.
.ch [t] – Změnový soubor pro zpracování WEBem: 21, 201.
.idx [t] – Vstupní soubor pro program makeindex: 180.
.ilg [t] – Zpráva o činnosti programu makeindex: 180.
.ind [t] – Výstup z programu makeindex určený pro zařazení do TEXu: 180.
.ini [t] – Inicializační soubory pro generování formátů iniTEXem (takto je to zavedeno v CSTEXu): 70.
inimf [p] – METAFONT ve variantě schopné načíst makra a uložit je do base pro
pozdější načtení variantou virmf: 45, 113, 115.
iniTEX [p] – TEX ve variantě schopné načíst vzory dělení a makra a uložit je do
tzv. formátu fmt pro pozdější načtení virTEXem: 44.
.ins [t] – Dávkové soubory pro docstrip v instalačních balících: 196.
instalace TEXu – Pro DOS: 59, pro UNIX: 57.
kategorie znaků – Určuje interpretaci vstupního znaku TEXem: 103. Viz též primitivy \catcode, \endlinechar, \ifcat.
kern – Proklad mezi písmeny pro optické vyrovnání (často záporný): 92, 95, 138,
160. Viz též „mezery v TEXuÿ.
Knuth, Donald Ervin – Autor TEXu, METAFONTu a Computer Modern fontů: 11
kódování – Rozložení znaků ve fontu nebo významy znaků ve vstupním souboru: 87,
138, 142, 156. Viz též dodatek F.
korektor [p] – Kontrola překlepů, tzv. „spellcheckerÿ: 79.
kurziva – Varianta k základnímu řezu písma, používaná většinou pro vyznačování.
Má jinou kresbu než jen geometricky skloněné písmo: 13.
ladění maker – Viz primitivy začínající textem \show a \tracing. Ukázky chybových hlášení TEXu: 14, 110.
LAMS-TEX [m] – Vylepšený AMS-TEX: 24, 41. Viz též [122], dvipaste.
LATEX [m] – Pravděpodobně nejrozšířenější makro/formát TEXu: 36. Viz též [81].
LATEX 2ε [m] – Nejnovější verze LATEXu: 42.
LATEX3 – Projekt nového, v současné době ještě neexistujícího, LATEXu: 42.
ligatura – Spojení dvou nebo více znaků do jediného tvarového celku (např. ﬁ): 92,
95, 134, 138.
Linux [s] – UNIXový operační systém, šířený včetně zdrojových kódů zdarma podle
licence GPL. Portovaný pro různé architektury (Intel, SPARC, Alpha, . . . ).
.log [t] – Zpráva o činnosti programu TEX a METAFONT: 50, 53, 110.
.ltx [t] – Dokument určený pro zpracování LATEXem 2ε : 43.
LyX [p] – Graﬁcké uživatelské rozhraní pro psaní textů. Možnost exportu do
LATEXu a tisk ﬁnálního výstupu prostřednictvím LATEXu: 30.
make [p] – Program na řízení složitějších projektů, standardně používaný v UNIXu
pro kompilování programů: 56. Program se řídí soubory Makefile, kde jsou
uvedeny zdroje a cíle jednotlivých dílčích projektů a postup, jak to provést.
makeindex [p] – Program na sestavování rejstříků (pro sestavení tohoto rejstříku
nebyl použit): 179. Viz též [26], CSIndex.
maketcp [p] – Konvertuje tcp do čitelné (textové) podoby a zpět: 69.
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MakeTeXpk [p] – Script v UNIXu, který spouští procesy na výrobu fontu ve formátu
pk: 119. Viz též METAFONT, gftopk, ps2pk.
makro – Řídicí sekvence v TEXu, která není primitivem, nebo deﬁnice této řídicí
sekvence nebo skupina deﬁnic (třeba i rozsáhlých): 18, 33. Viz též primitivy
\def, \gdef, \edef, \xdef, \csname, \endcsname, \global, \outer, \long,
\let, \futurelet.
matematická sazba – V této knize jen ukázka: 24, 40, 91. Viz primitivy \mathcode, \mathchar, \mathchardef, \delcode, \delimiter, \delimiterfactor,
\delimitershortfall, \nulldelimiterspace, \left, \right, \radical,
\mathaccent, \skewchar, \defaultskewchar, \fam, \newfam, \textfont,
\scriptfont, \scriptscriptfont, \everymath, \everydisplay, \displaystyle, \textstyle, \scriptstyle, \scriptscriptstyle, \mathchoice,
\over, \atop, \above, \overwithdelims, \atopwithdelims, \uderline,
\overline, \mathord, \mathop, \mathbin, \mathrel, \mathopen, \mathclose,
\mathpunct, \vcenter, \limits, \nolimits, \displaylimits, \scriptspace,
\nonsript, \mkern, \mskip, \muskip, \muskipdef, \thinmuskip, \medmuskip,
\thickmuskip, \mathsurround, \relpenalty, \binoppenalty, \abovedisplayskip, \belowdisplayskip, \abovedisplayshortskip, \belowdisplayshortskip, \predisplaypenalty \postdisplaypenalty, \displayindent,
\displaywidth, \predisplaysize, \everydisplay, \eqno, \leqno.
metrika fontu – Viz tfm, pl, vpl, afm.
mezery v TEXu – Netisknoucí výplňky v sazbě. Viz primitivy \hskip, \vskip,
\kern, \hfil, \hfill, \hfilneg, \hss, \vfil, . . ., \vss, \dimen, \dimendef,
\skip, \skipdef, \ifdim, \lastskip, \lastkern, \unskip, \unkern, \ ,
\spaceskip, \xspaceskip, \spacefactor, \sfcode.
METAFONT [p] – Program na generování fontů k TEXu: 25. Viz též celá kapitola 8,
[68], [69].
METAPOST [p] – Program na generování PostScriptových výstupů z formátu
mf: 55, 162, 250.
.mf [t] – Vstupní text (program) pro METAFONT: 113. Viz též celá kapitola 8.
.mfj [t] – Konﬁgurační soubor pro MFjob: 120.
mfjob [p] – Program v emTEXu pro opakované spouštění METAFONTu, tj. pro
výrobu větší skupiny fontů: 119.
mfpic [m] – Tvorba obrázků na úrovni TEXovských maker pomocí METAFONTu: 170.
MikTEX [s] – Implementace TEXu pro MS Windows: 46.
MNU [p] – Program na tvorbu nabídek pomocí DOSovských dávek: 260
.mnu [t] – Konﬁgurační soubor programu MNU: 260.
módy METAFONTu – Určují parametry výstupního zařízení: 114, 116, 122.
módy v TEXu – Šest módů zpracování sazby v TEXu: Hlavní/vnitřní vertikální,
odstavcový/vnitřní horizontální a text/rovnice při matematice. Viz TEXbook,
str. 85.
MS Windows [s] – Graﬁcká nadstavba DOSu vyznačující se poměrně vysokou nestabilitou: 49. Srov. též „X Window Systemÿ.
NFSS [m] – Makro pro přístup k fontům (New font selection scheme): 42, 87. Je
např. součástí nových verzí LATEXu. Viz též [87].
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NTS – Nový typograﬁcký systém, příprava na možného následníka TEXu: 45
obrázky v TEXu – Možnosti zařazení obrázků: 28, a celá kap. 10.
obsah – Automatické generování obsahu: 53, 280, 284. Viz též „pracovní soubory
TEXuÿ.
odstavec v TEXu – Text, který TEX zpracovává („lámeÿ) do řádků: 13, 22, 164. Viz
též primitivy \indent, \noindent, \par, \parskip, \parindent, \everypar,
\parfillskip, \hsize, \leftskip, \rightskip, \hangindent, \hangafter,
\parshape, \prevgraf. Viz též „řádkový zlomÿ.
Omega [p] – Rozšíření TEXu o 16 bitové vnitřní kódování: 45.
OS/2 [s] – Operační systém ﬁrmy IBM: 49, 59.
output rutina – Viz „výstupní rutina v TEXuÿ.
.p, .pas [t] – Zdrojový text programu v Pascalu: 21, 200.
parametry CM fontů – Určují tvary a další vlastnosti znaků: 136.
parametrické soubory CM fontů [t] – Soubory s deﬁnicemi parametrů: 136. Viz
též: 139 (tabulka).
patgen [p] – Program na generování tabulky vzorů dělení pro iniTEX: 23.
PCL – Hewlett-Packard Printer Control Language, jazyk laserových tiskáren.
.pcx [b] – Bitová mapa obrázku: 169, 171, 176. Viz též [58].
pdfTEX [p] – Rozšíření TEXu o možnost výstupu do pdf: 45.
.pdf [t] – Rozšíření PostScriptu o klikací možnosti, standard ﬁrmy Adobe: 45.
pero v METAFONTu – Datový typ určující tvar rastrované čáry: 128, 131.
pérovky v METAFONTu – Odst. 8.2, 8.9, dále str.: 135, 170. Viz též [54] a [126].
petit – Drobné (osmibodové) písmo např. pro poznámky pod čarou„petitÿ.
.pfa [t] – PostScriptový formát fontu (PostScript File ASCII): 155. Viz též pfb,
afm, pfm a [5].
.pfb [b] – PostScriptový formát fontu (PostScript File Binary): 155. Viz též pfa,
afm, pfm a [5].
.pfm [b] – PostScriptový formát fontu (PostScript File Metric). Binární metrika
fontu. Viz afm: 96, 155.
PicTEX [m] – Tvorba obrázků na úrovni TEXovských maker: 168. Viz též [133].
picture [m] – Prostředí v LATEXu na tvorbu obrázků pomocí TEXovských maker a
speciálních fontů: 165.
pixel – Jeden „bodÿ výstupního rastrového zařízení. Viz „dpiÿ: 53, 84, 113.
.pk [b] – Bitový formát fontů v komprimované podobě pro dvi ovladače: 50, 53.
.pl [t] – Programem tftopl převedený formát tfm do čitelné podoby: 93.
plain [m] – Základní makro TEXu (plainTEX) a METAFONTu (plain base) vytvořené D. Knuthem: 34. Viz též [66] a [68].
plovoucí objekty v TEXu – Zpravidla větší celky sazby, které nemusí být nutně na
stejném místě, kde jsou ve vstupním textu: 24, 163. Viz primitivy \insert,
\insertpenalties, \foatingpenalty, \holdinginserts. Viz též „výstupní
rutina TEXuÿ.
pltotf [p] – Konvertor pl do tfm: 93.
.pool [b] – Výchozí slovní zásoba programů TEX a METAFONT: 201.
PostScript – PostScript, standard pro graﬁcký popis stránky: 147. Viz též celou
kap. 9, [6], [5], [3], [94].
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psview [m] – Makro v PostScriptu emulující prohlížeč PostScriptu pomocí GhostScriptu.
poznámka pod čarou [m] – Makro \footnote: 18, 277, 282.
pracovní soubory TEXu – Vytvářejí se pomocí \write a mohou se načíst pomocí
\read nebo \input: 53, 106. Viz primitivy \input, \endinput, \write, \read,
\openin, \closein, \openout, \closeout, \ifeof, \immediate, \pausing,
\inputlineno, \newlinechar.
primitiv – TEXovský příkaz nebo registr, který je vestavěn do spustitelného programu TEX: 33, 101, 211. Viz též iniTEX, virTEX. Viz dodatek A.
programové soubory CM fontů [t] – Obsahují popisy tahů: 137. Viz také tabulka: 139.
property list – Čitelná podoba tfm: 93, viz pl.
.ps [t] – PostScriptový formát souboru: 147.
psfonts.map [t] – Aliasy názvů fontů pro dvips: 155.
PSTricks [m] – Makra opírající se o PostScriptový \special: 152.
ps2pk [p] – Konvertor z Type 1 PostScriptových fontů do pk: 161.
rejstřík – Program na sestavení rejstříků – viz makeindex, CSIndex.
rejstřík řádkový – Viz „řádkový rejsříkÿ.
RIP [p] – Raster image procesor (např. PostScriptu): 147.
rodina písma – Soubor písem téhož řezu: 87.
řádkový rejstřík – Sazba dodržuje řádkový rejstřík, pokud na všech stránkách knihy
jsou všechny řádky umístěné podle jednotné sítě. Všechny vertikální rozměry je
potřeba počítat na řádky. Viz například obsah nebo titulky v této knize: 284.
Celkově tato kniha nedodržuje řádkový rejstřík.
řádkový zlom – Proces rozdělování textu do řádků. Viz primitivy \penalty,
\linepanalty, \hyphenpenalty, \exhyphenpenalty, \adjdemerits, \doublehyphendemerits, \finalhyphendemerits, \emergencystretch, \tolerance,
\pretolerance, \looseness \prevgraf. Viz též „odstavec v TEXuÿ a „dělení
slovÿ.
řídicí soubory CM fontů [t] – Z nich jsou volány programové soubory: 137. Viz
též: 139 (tabulka).
Sauterova extrapolace – METAFONTové soubory, které napočítají chybějící parametrický soubor: 140
SF kódy – Kód určující deformaci mezery za daným znakem: 76. Viz primitivy
\sfcode, \spacefactor.
sirotek – Začátek odstavce na samostatné stránce: 23. Viz primitiv \clubpenalty.
síť počítačů – Lokální: 30, mezinárodní: viz dodatek C.
SliTEX [m] – Makro/formát na pořizování fólií pro zpětný projektor: 42.
speciální instrukce v dvi – Určují konkrétní aktivitu tiskového zařízení: 151, 168.
Viz primitiv \special.
spell checker [p] – Korektor překlepů: 79.
stránkový zlom – Algoritmus na rozdělení sazby do jednotlivých stránek. Viz
primitivy \penalty, \outputpenalty, \interlinepenalty, \clubpenalty,
\widowpenalty \displaywidowpenalty, \brokenpenalty, \lastpenalty,
\unpenalty, \pagegoal, \pagetotal, \pagedepth, \pagestretch, \pagefilstretch, \pagefillstretch, \pagefilllstretch, \pageschrink.
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stupeň písma – Velikost písma: 87. Viz též „bodÿ jako typograﬁcká jednotka: 83.
.sty [t] – Stylový soubor pro TEX: 13, 38, 50.
tabulky v TEXu – O tabulkách: 24, ukázka: 139. Viz též [128], [32]. Viz primitivy
\halign, \valign, \omit, \span, \tabskip, \noalign, \cr, \crcr, \everycr.
Thành, Hàn Th´ê – Autor pdfTEXu: 45.
tangle [p] – Konvertor z formátu web do Pascalu: 21, 200.
Taylor, Phil – Koordinátor projektu NTS: 45.
.tcp [b] – Konverzní tabulka preprocesoru vestavěného do TEXu (pouze pro
emTEX): 68, 69. Viz též maketcp.
teTEX [s] – Modiﬁkace web2c TEXu pro UNIXy: 46, 55.
TEX [p] – Typograﬁcký systém TEX: o tom je celá kniha.
.tex [t] – Vstupní soubory TEXu: 50. Viz také sty, dtx, ltx, cls.
TEXcad [p] – Program pro tvorbu LATEXovských obrázků: 166. Viz též prostředí
„pictureÿ.
texinfo [m] – Makro na zpracování dokumentace v systému info: 52. Tento systém dokumentování se často používá pro GPL programy. Umožňuje z jednoho
zdroje generovat tištěnou verzi TEXem i implementovat interaktivní nápovědu
do programu.
TEXlive [s] – Volná CDROM distribuce TEXu pro různé operační systémy založená
na web2c: 46.
tex.web [t] – Zdrojový text programu TEX: 21, 207. Viz též [67].
.tfm [b] – Metrika fontu (TEX font metric) pro TEX: 50, 52, 81, 93, 118. Viz též
pl, pltotf.
tftopl [p] – Konvertor tfm do pl: 93.
.tiff [b] – Tag Image File Format. Bitová mapa obrázku: 171, 176. Viz [58].
.toc [t] – Pracovní soubor s podklady pro automatické vytvoření obsahu: 53, 280,
284.
trap – Test pro ověření, zda program splňuje vlastnosti METAFONTu: 25. Viz též
trip.
trip – Test pro ověření, zda program splňuje vlastnosti TEXu: 21. Viz též trap.
\today [m] – Vysází datum: 78, 104.
TUG – Mezinárodní sdružení uživatelů TEXu (TEX Users Group): 20
TUGboat – Časopis TUGu: 20.
Type 1 fonty – Smluvený PostScriptový formát fontů. [6] nebo [5] deﬁnují kromě
tohoto formátu též Type 0 pro kompozitní fonty a Type 3 pro fonty popsané
přímo PostScriptovými operátory.
T1 – Standardní kódování fontů v TEXu dohodnuté v Corku pro evropské země.
Viz „kódováníÿ: 87, 138, 142, 156, „DC fontyÿ: 69 a dodatek F.
UNIX [s] – Označení pro operační systémy: 55.
uvozovky – Problematika českých uvozovek, viz strany: 14, 77, 102, 282.
varianta písma – Typ písma v dané rodině písma (např. kurzíva je vyznačovací
varianta): 87.
vdova – Konec odstavce na samostatné stránce: 23. Viz primitiv \widowpenalty.
verbatim prostředí – Prostředí, v němž vše, co je psáno ve vstupním souboru, se
bez dodatečné interpretace tiskne: 65, 278, 283, 286. Viz primitiv \catcode.
.vf [b] – Popis virtuálního fontu pro dvi ovladače: 96. Viz též vpl, vptovf.
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vftovp [p] – Konvertor vf do vpl: 96.
virmf [p] – METAFONT v „činnéÿ variantě, schopné načíst soubor base, ale neschopné jej vytvářet: 45, 113, 115. Viz též inimf.
virTEX [p] – TEX v „činnéÿ variantě, schopné rychle číst soubor fmt, ale neschopné
jej vytvářet: 44. Viz též iniTEX.
virtual property list – Čitelná podoba vf: 96, viz vpl.
virtuální font – Font, který má tfm a realizace kresby znaků je řešena odkazy ve
vf: 96.
vlna [p] – Totéž, jako vlnka, ale v C-WEBu a od jiného autora: 202.
vlnka [p] – Program na doplňování vlnek za předložky: 78, 103. Viz též vlna.
.vpl [t] – Programem vftovp převedený formát vf do čitelné podoby: 96.
vptovf [p] – Konvertor vpl do vf: 96.
výstupní rutina TEXu – V ní se programuje konečný vzhled strany prostřednictvím makrojazyka TEXu: 24, 163. Viz primitivy \output, \shipout,
\mark, \topmark, \botmark, \firstmark, \deadcycles, \maxdeadcycles,
\outputpenalty. Viz též „stránkový zlomÿ, „plovoucí objekty v TEXuÿ.
.w [t] – Zdrojový text programu, který je napsán v C-WEBu: 202.
weave [p] – Konvertor z formátu web do tex: 26, 200.
WEB – Programovací metoda, umožňující psát dobře dokumentované programy: 21,
200. Viz též tangle, weave, [65], tex.web.
.web [t] – Zdrojový text programu, který je napsán ve WEBu: 21, 200.
web2c [s] – Implementace TEXu pro kompilátory jazyka C: 55.
webmac [m] – Makro pro sazbu výstupu z weave: 26, 200.
Windows [s] – Uživatelské graﬁcké rozhraní operačního systému. Viz „X Window
Systemÿ a „MS Windowsÿ.
xdvi [p] – Prohlížeč dvi výstupu pro X Window System: 12, 57.
X Window System [s] – Standardní nadstavba UNIXu vyznačující se relativně vysokou portabilitou a stabilitou: 12, 55. Srov. též „MS Windowsÿ.
Y&YTEX [s] – Příklad komerční implementace TEXu: 46, 49.
záhlaví – Například plovoucí záhlaví stránky, které mění svůj text v závislosti na obsahu stránky. Viz primitivy \mark, \botmark, \topmark, \firstmark, \output.
Viz též „výstupní rutina TEXuÿ.
zrcadlo stránky – Rozvržení tiskového materiálu na stránce. V této knize: 279. Viz
primitivy \hsize, \vsize, \hoffset, \voffset, \output. Viz též „výstupní
rutina TEXuÿ.
Zpravodaj TEXu – Členský časopis CSTUGu: 20.

302

Petr Olšák
Typograﬁcký systém TEX
Graﬁcká úprava, sazba, návrh obálky,
kresba na obálce — Petr Olšák
Vydalo nakladatelství Konvoj, spol. s r. o.
jako svoji 105. publikaci. 300 stran. Brno 2000.
Adresa nakladatelství:
KONVOJ, spol. s r. o., Berkova 22, 612 00 Brno.
http://www.konvoj.cz e-mail: konvoj@konvoj.cz
Sazba programem TEX za použítí písma Computer Modern ve variantě CS-font
Tisk FB print Brno.
Druhé vydání (v Konvoji první)
ISBN 80-85615-91-6

