
towanie strukturalne za pomocą stylów3. Jednakże funkcjonalność stylów typo-
wego programu edycyjnego to niewielki ułamek możliwości TEXa.

Asynchroniczna praca w systemie TEX zniechęca do formatowania wizual-
nego, a zachęca do posługiwania się formatowaniem strukturalnym. W połą-
czeniu z programowalnością znakomicie zwiększa wydajność pracy, a przecież
o to przede wszystkim chodzi.

Wielu porównuje TEXa z edytorem MS Word. W opinii autorów o tyle jest to
nietrafne, że TEX to program do składu drukarskiego, przewyższający edytory
biurowe tak możliwościami jak jakością wyniku. Z kolei programy do składu
typu Framemaker czy Indesign, których funkcjonalność jest bardziej porów-
nywalna z TEXem są skomplikowane i wcale nie tak łatwe do opanowania.

TEX: język programowania

Powstał w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanforda a jego autorem
jest wybitny informatyk profesor Donald E. Knuth. Został ukończony w 1986
roku, w 10 lat po rozpoczęciu pracy. TEX to system składu drukarskiego, do-
stępny w każdym używanym współcześnie systemie operacyjnym. Cechuje go
między innymi wysoka jakość składu, możliwość dopasowywania do specjalizo-
wanych zadań, łatwa współpraca z innymi aplikacjami, przenośność (na każdej
platformie systemowej działa identycznie). Jest rozpowszechniany na licencji ty-
pu Open Source.

TEX to wyspecjalizowany język programowania pozwalający na złożenie
w sposób automatyczny dokumentu o dowolnej skali trudności. Co za tym idzie
TEX to skomplikowany język, o specyficznej składni i dużej liczbie poleceń. Pole-
ceń pierwotnych (wbudowanych) jest około 300 (zmienne, instrukcje podstawie-
nia/warunkowe, definiowanie nowych funkcji). Ponieważ są one zorientowane na
graficzny opis strony nie są wykorzystanie w codziennej pracy. Użytkownik „koń-
cowy” używa instrukcji zdefiniowanych za pomocą instrukcji podstawowych,
podobnie jak użytkownik dowolnego języka wysokiego poziomu wykorzystuje
biblioteki. Przeciętny użytkownik TEXa zna raczej słabo ten język, ograniczając
się do umiejętności wykorzystania owych poleceń wysokiego poziomu, przy-
gotowanych i udostępnionych przez innych. Zbiór takich instrukcji nosi nazwę
formatu. Cztery powszechnie używane formaty to: Plain, LATEX, AMSTEX oraz
ConTEXt. Istnieje więcej formatów zaprojektowanych do specyficznych zadań.
Zdecydowana większość użytkowników TEXa zna i używa wyłącznie LATEXa.

Do nauczenia się LATEXa w stopniu pozwalającym na samodzielnie redagowa-
nie całkiem skomplikowanych dokumentów wystarczy jeden z wielu podręcz-
ników wydanych elektronicznie i dostępnych w sieci WWW. Godne polecenia
są zwłaszcza [8, 3, 4], z tym, że tylko pierwsza z wymienionych pozycji jest do-
stępna w języku polskim; pozostałe dwie są angielskojęzyczne. Podstawowym
podręcznikiem do LATEXa jest [6], ostatnio przetłumaczony na język polski. Ję-
zyk TEX jest opisany szczegółowo w książce [5]. Dostępny on-line jest także
doskonały podręcznik dla zaawansowanych [2].

3Kiedyś tak nie było. Można wierzyć lub nie, ale pierwsze wersje czołowych współcześnie pro-
gramów – reklamowanych niezmiennie jako wyjątkowo wygodne – takich narzędzi nie posiadały.
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TEX: system składu

Za pomocą dowolnego edytora4 lub w inny sposób tworzony jest plik tekstowy,
zawierający treść wymieszaną z poleceniami języka TEX. Plik ten jest interpreto-
wany przez program tex i tworzony jest plik pośredni (o rozszerzeniu .dvi) opi-

sujący dokument wynikowy strona po stronie, ale nie zawierający wszystkich
niezbędnych do jego reprodukcji na urządzeniu wyjściowym zasobów. W szcze-
gólności plik .dvi nie zawiera fontów i grafiki. Sterownik zamienia plik .dvi,
korzystając z niezbędnych zasobów na plik możliwy do reprodukcji na określo-
nym urządzeniu.

Kompletny system składa się minimum z: edytora, sterowników, programu
tex oraz zbioru fontów. Współczesny system TEX zawiera dodatkowo wiele
innych zasobów i programów. Najważniejsze z nich to: — program pdftex, wa-
riant programu TEX potrafiący bezpośrednio tworzyć dokumenty w formacie
PDF; — programy METAFONT do tworzenia fontów bitmapowych i METAPOST

do tworzenia grafiki wektorowej; — programy makeindex/plindex do przygoto-
wania skorowidzów oraz bibtex do zarządzania spisami bibliograficznymi. Sys-
tem może wykorzystywać ponadto wiele dodatkowych zasobów, np. programy
do sprawdzania poprawności ortograficznej, takie jak ispell czy interpretator
języka Postscript, taki jak ghostscript.

System składu oparty na programie tex, przygotowany na określoną platfor-
mę systemową, nazywamy dystrybucją. W chwili obecnej popularnymi dystry-
bucjami są: miktex i fptex na systemy MS Windows oraz tetex na wszystkie
Uniksy. Dystrybucja texlive udostępnienia „wszystko w jednym”, tj. zawiera
fptex, tetex oraz rozliczne oprogramowanie towarzyszące.

System TEX dla MS Windows jest dostępny w http://www.miktex.org/ lub
http://www.fptex.org5. W przypadku Linuksa, TEX jest „fabrycznie” dołącza-
ny do wszystkich ważniejszych dystrybucji. Pod adresem http://www.ctan.
org znajduje się centralne archiwum TEXowe (CTAN) zawierające praktycznie
wszystkie zasoby związane z TEXem. Godnym polecenia punktem startu jest
strona Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX, http://www.gust.org.pl/.

Artykuł [1] opisuje wygodny sposób redagowania dokumentów LATEXa w śro-
dowisku Linux/Emacs. Podręcznik [9] jest kompendium wiedzy na temat tworze-
nia dokumentów PDF w systemie LATEX. Wiele użytecznych wskazówek na temat
dołączania grafiki do dokumentów LATEXa znaleźć można w [7].

Fonty

W sposób oczywisty fonty są bardzo istotną częścią systemu składu. Font to
program komputerowy zawierający opisy znaków plus dodatkowe informacje
określające sposób ich pozycjonowania w składzie (ligatury, podcięcia, itp.).
Większość fontów jest komercyjna i nie może być swobodnie rozpowszechniana.
Z tego powodu system TEX wyposażony jest we „własne” kroje pisma o statusie
Oprogramowania Otwartego.

4W tym względzie podstawowym kryterium są oczywiście własne przyzwyczajenia, ale wiele
edytorów, np. vi/vim, Emacs, Kile, udostępnia całkiem wygodne IDE do pracy w systemie TEX.

5Uwaga: wymaga doinstalowania edytora.
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