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1230-5650, Streszczenie: W tekście przedstawiono zestaw makr, który służy do sto-
sunkowo niekłopotliwego składania tabel. Opisane są problemy związane z implemen-
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tem TEX. Jego ciekawość polega na tym, że jest to algorytm uniwersalny, tzn. dający
się przystosować do dzielenia wyrazów w różnych językach, a jednocześnie zdumiewa-
jąco prosty i efektywny w implementacji. W artykule przedstawiono bliżej działanie
tego algorytmu oraz wybrane językoznawcze, typograficzne i informatyczne. problemy

12

ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/22/hufflen05c.pdf
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/17/izdeb01.ps.gz
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/06/11-jkm.ps
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/01/bj-mr.pdf
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/02/04-bj-tp.ps


związane z automatycznym dzieleniem wyrazów ze szczególnym uwzględnieniem języ-
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jest w stanie zniechęcić nawet najbardziej zawziętych TEX-owców. Mam tu oczywiście
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ty e-learningowej będzie skutkował coraz niższą znajomością TEX-a. Skoro nauczenie
się innych systemów będzie łatwiejsze i tańsze, to po co się umartwiać? Projekt Otwar-
tego Portalu Edukacyjnego jest inicjatywą GUSTu w obszarze e-learningu. Głównym
celem projektu było wykonanie elektronicznego systemu nauczania dla użytkowników
TEX-a. Zadania szczegółowe związane z realizacją to: określenie formatu kursów, wybór
oprogramowania zarządzającego kursami oraz przygotowanie przykładowych kursów.
Został stworzony system do tworzenia elektronicznych kursów szkoleniowych oparty
o standard XML. W ramach istniejącego portalu internetowego Polskiej Grupy Użyt-
kowników Systemu TEX, pod adresem http://www.gust.org.pl/e-learning/ znajdują się
instrukcje dla autorów/użytkowników oraz przykładowe kursy.

[164] A. Liedtke, By kod giętki wyraził, co wymyśli głowa, Biuletyn GUST 21, 5–13 (2004),
ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Używanie LaTEXa w wydawnictwie, jako programu do
składu, różni się znacznie od używania go jako programu do pisania tekstów. Niektóre
funkcje i pakiety wspomagające pisanie nie znajdują zastosowania w wydawnictwie –
np. BibTeX nie jest potrzebny przy składzie tekstów, zawierających bibliografię wpisa-
ną jawnie jako zwykły tekst. Z kolei inne pakiety, niezbędne w procesie przygotowania
do druku (takie jak np. Crop, tworzący pasery), są zupełnie nieprzydatne w trakcie
pisania tekstu. Dla wydawnictwa wielkie – daleko większe niż dla autorów – znaczenie
mają sprawy poprawności typograficznej, rozumianej jako zgodność z polskimi norma-
mi składu. Niniejszy artykuł będzie dotyczył kolejnej ważnej dla wydawnictwa kwestii:
nadawaniu dokumentowi atrakcyjnego wyglądu. Tworzenie atrakcyjnych wizualnie do-
kumentów jest w LaTEX-u nie tylko możliwe, ale i dosyć proste; czasem wystarczają
do tego zaledwie dwa czy trzy pakiety. Dla zilustrowania tej tezy – oraz w nadziei
zachęcenia autorów, samodzielnie projektujących wygląd tworzonych w LaTEX-u doku-
mentów, do odrobiny graficznego szaleństwa – zaprezentowany zostanie kod generujący
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wybrane elementy układów graficznych trzech książek.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/21/lied04.pdf

[165] T. Łuczak,Małe marzenie, Biuletyn GUST 21, 35–36 (2004), ISSN: 1230-5650, Stresz-
czenie: Artykuł przedstawia opis realizacji marzenia jednego z GUSTowiczów: dystry-
bucji Linuksa uruchamianiej z płyty CD dedykowanej dla piszących w (La)TEXu.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/21/luczak04.pdf

[166] T. Łuczak, SlaX-TL – budowa, rozwój i wykorzystanie w praktyce, Biuletyn GUST
22, 7–11 (2005), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Dystrybucja SlaX-TL powstała na
życzenie GUSTowiczów. Sądząc po liczbie odwiedzin strony i pobrań myślę, że się
przyjęła. Niniejszym chciałbym przedstawić szczegóły budowy dystrybucji, nakreślić
jej rozwój i wyjaśnić możliwości jej wykorzystania w praktyce.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/22/luczak05.pdf

[167] T. Łuczak, TEX w biurze i jego wykorzystanie również przez nie-TEXników, Biuletyn
GUST 23, 88–90 (2006), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Możliwe jest zastosowanie
TEX-a w biurze do przygotowywania typowych dokumentów przez osoby, które o TEX-u
nawet nie słyszały. Prosty i funkcjonalny interfejs użytkownika do dokumentów LaTEX-
owych pozwala na szersze ich wykorzystanie w bieżącej korespondencji, przygotowaniu
ofert czy umów. Wsadowy tryb pracy umożliwia łączenie z innymi programami (jako
obsługa wydruku via pdf) i opakowywanie różnymi interfejsami (GUI jako samodziel-
na aplikacja lub interfejs przeglądarkowy, oba wykorzystujące TEX-a w tle). Nie do
pominięcia jest edytor LyX, który pozwala na realizację praktycznie wszystkich zadań
edycji tekstu.

[168] J. Ludwichowski, Cicer cum caule – aktualności stare i nowe, Biuletyn GUST 21, 3–4
(2004), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Kronika najważniejszych wydarzeń i osiągnięć
związanych z systemem TEX w Polsce i na świecie.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/21/wstep04.pdf

[169] J. B. Ludwichowski, GUST font licenses, Biuletyn GUST 23, 15–18 (2006), ISSN:
1230-5650.

[170] W. Macewicz,Wirtualna Akademia, Biuletyn GUST 6, 59–59 (1995), ISSN: 1230-5650.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/06/13-wm.ps

[171] W. Macewicz, Korekta poprawności ortograficznej w dokumentach; stan obecny i per-
spektywy rozwoju, Biuletyn GUST 10, 66–67 (1998), ISSN: 1230-5650, Streszczenie:
W artykule opisano aplikacje umożliwiające sprawdzanie poprawności ortograficznej
dokumentów przygotowywanych w systemie TEX.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/10/07wm.ps.gz

[172] W. Macewicz, Pakiet blkarray, Biuletyn GUST 14, 27–34 (2000), ISSN: 1230-5650,
Streszczenie: Tworzenie tabel nie jest najmocniejszą stroną LaTEX-a. Sposób ich two-
rzenia nie zmienił się od chwili powstania LaTEX209 (ostatnia wersja pochodzi z 1992 r.)
i nieco odstaje od możliwości innych, nowych, języków np: HTML. Głównym manka-
mentem jest konieczność określania szerokości kolumn, w których zawartość rubryk ma
być składana tak, jak normalny akapit. Trudności są również z łączeniem sąsiednich
rubryk w pionie (w ramach kolumny) oraz z uzyskaniem ładnych obramowań tabeli.
W tekście opisano pakiet blkarray, który ułatwia skład skomplikowanych tabel.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/14/04wm.ps.gz

[173] W. Macewicz, LaTEX na kolorowo, Biuletyn GUST 19, 37–46 (2003), ISSN: 1230-5650,
Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwości zastosowania kolorów w dokumencie
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przetwarzanym LaTEXem. Za pomocą licznych przykładów autor starał się zilustrować
kolorowanie różnych elementów.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/19/macew03.pdf

[174] Z. Mielewczyk, Dwie na jedną, Biuletyn GUST 8, 80–82 (1997), ISSN: 1230-5650,
Streszczenie: Opisano zestaw makr 2pages.tex umożliwiających tworzenie zszywek
bez potrzeby korzystania z programow zewnętrznych typu dvidvi.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/08/13zm.ps.gz

[175] J. Mierczyński, Jak przerobić font na kapitalikowy, Biuletyn GUST 11, 70–70 (1998),
ISSN: 1230-5650.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/11/11akjm.ps.gz

[176] F. Mittelbach i C. Rowley, The LaTEX3 project, Biuletyn GUST 2, 18–24 (1993), ISSN:
1230-5650.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/02/03-fm-cr.ps

[177] W. Myszka, (La)TEX i PDF: fonty i grafika, Biuletyn GUST 13, 39–43 (1999), ISSN:
1230-5650.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/13/04howm.ps.gz

[178] W. Myszka, Historia pewnej strony WWW... Biuletyn GUST 19, 79–83 (2003), ISSN:
1230-5650, Streszczenie: Serwery WWW to coraz popularniejsza forma prezento-
wania różnego rodzaju informacji. Czy człowiek przyzwyczajony do pisania różnego
rodzju tekstów, używający LaTEX-a, może łatwo wykorzystać swoje przyzwyczajenia
do zarządzania zawartością serwisu WWW? A jakie narzędzia ma do wyboru? Krótka
historia pewnego serwisu WWW zarządzanego jak książka.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/19/myszka03b.pdf

[179] W. Myszka, Tego nie znajdziesz w FAQ: (La)TEX a grafika, Biuletyn GUST 19, 84–
88 (2003), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Problem włączania grafik do tekstów (nie
tylko technicznych) przygotowywanych w LaTEXu ciągle budzi ogromne wątpliwosci.
Tekst ten jest kolejna próbą uporządkowania, przybliżenia oraz wyjaśnienia różnych
spraw - zwłaszcza osobom, które do tej pory korzystały z jakichś narzędzi WYSIWIG.
Przy czym, raczej chodzi mi o to, by dostarczyc „wędki” niż „ryby”.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/19/myszka03a.pdf

[180] W. Myszka, LaTEX a logotyp Politechniki Wrocławskiej, Biuletyn GUST 22, 12–16
(2005), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Politechnika Wrocławska przez długi czas
używała zwyczajowo jako godła znaku powiązanego z herbem Wrocławia (orzeł pia-
stowski obramowany rozwartym cyrklem oraz napisem Wrocław Politechnika). Znak
powstał jako projekt medalu upamiętniającego XX-lecie Politechniki Wrocławskiej.
Po zmianie herbu Wrocławia (który teraz nawiązuje do tradycji historycznych) godło
Politechniki straciło swoje „umocowanie”. Równocześnie, wraz z rozwojem Internetu
i radosnym przygotowywaniem stron WWW przez każdego, kto tylko liznął HTMLa
zaowocowało powstaniem ogromnej liczby wariantów (również kolorystycznych) go-
dła. Wyszukiwarka Google grafika pozwala na dotarcie do wielu przykładów takiej
działalności. Zaowocowało to szeregiem dyskusji i wielu inicjatyw zmierzających do
rozwiązana problemu i stworzenia spójnej tożsamości wizualnej Politechniki Wrocław-
skiej i zakończyło się opracowaniem „Księgi logotypu”. Z drugiej strony - po ukazaniu
się zaleceń dotyczących wykorzystania godła Politechniki Wrocławskiej i wzorów oraz
przykładów dokumentów - powstało pytanie: Czy można wykorzystać LaTEXa do two-
rzenia dokumentów zgodnych z Księgą? Praca stanowi podsumowanie doświadczeń i
przemyśleń związanych z tym tematem.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/22/myszka05.pdf
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[181] W. Myszka, Jak przeżyć w nieprzyjaznym środowisku WYSIWYG, Biuletyn GUST 23,
58–62 (2006), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Gdy już się trochę nauczymy LaTEX-a
przychodzi taki dzień, że dostajemy pięknie przygotowaną – w Wordzie – i wydru-
kowaną – na kartce papieru – instrukcję mówiącą jak artykuł (dzieło) ma wyglądać.
Pojawia się problem skonfrontowania wszystkich wymagań z naszą znajomością sys-
temu: Jaką klasę wybrać? Jak się font Computer Modern ma do zalecanego Times
New Roman? I ogólniej – z jakich fontów korzystać? Jak zmodyfikować „standardowe
klasy” aby otrzymany rezultat, w możliwie największym stopniu, spełniał wymagania
PT Redakcji. I o tym (na przykładzie klas mwcls) będzie mowa. Z (dokładnie) rozpisa-
nymi przykładami i znaczeniem modyfikowanych parametrów. A na koniec parę słów
do czego cała praca, którą wykonaliśmy, się nada...

[182] R. W. D. Nickalls, TEX na sali operacyjnej: zastosowanie w anestezjologii, Biuletyn
GUST 11, 74–75 (1998), ISSN: 1230-5650.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/11/13dnerpc.ps.gz

[183] J. M. Nowacki, TEXnologia a typografia, Biuletyn GUST 6, 3–11 (1995), ISSN: 1230-
5650, Streszczenie: Artykuł zawiera wybór z polskich zasad i norm dotyczących skła-
du i łamania. Przedstawiono także podstawową terminologię stosowaną w drukarstwie.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/06/typo-zas.pdf

[184] J. M. Nowacki, poligraf.tex czyli Między TEX-em a drukarnią, Biuletyn GUST 8, 24–28
(1997), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Zestaw makr poligraf.tex służy do obudowa-
nia dokumentu elementami takimi jak: linie obcięcia, pasery, paski kontrolne kolorów
i szarości itp. Pakiet umożliwia także dokonywanie separacji barwnych oraz montaż
stron publikacji w arkusze drukarskie.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/08/03jmn1sw.ps.gz

[185] J. M. Nowacki, Przepis na wygodne używanie \parshape, Biuletyn GUST 8, 41–44
(1997), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Prezentowany zestaw skryptów AWK-owych
oraz makrodefinicji TEX-owych umożliwia oblewanie tekstem ilustracji o dowolnych
kształtach.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/08/06jmn2.ps.gz

[186] J. M. Nowacki, Fonty PL w nowej postscriptowej postaci, Biuletyn GUST 9, 24–26
(1997), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Opis projeku przygotowania elektronicznych
wersji fontów PL.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/09/03jmn.ps.gz

[187] J. M. Nowacki, Antykwa Toruńska – od początku do końca polska czcionka, Biuletyn
GUST 9, 26–27 (1997), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Opis projeku przygotowania
elektronicznej wersji kroju Antykwa Toruńska.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/09/03jmn.ps.gz

[188] J. M. Nowacki, Piórkiem i METAPOST-em czyli Antykwa Półtawskiego, Biuletyn
GUST 12, 49–53 (1999), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Wieloletnie próby opracowa-
nia polskiej czcionki ukoronował w latach 1923–1928 grafik i typograf Adam Półtawski.
W artykule omówiono problemy związane z opracowaniem elektronicznej wersji tego
kroju pisma.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/12/06ap.ps.gz

[189] J. M. Nowacki, Poligraf czyli „Między TEXem a drukarnią” – drugie podejście, Biuletyn
GUST 16, 38–40 (2001), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Poligraf is a macro package
for TEX that facilitates the preparation of PostScipt files for prepress, color separation,
insertion of cropmarks, color or gray scale bars and mirror print. This package was
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presented for the first time at the Bachotek ’96 conference. The new—completely
rewritten—version offers, among other improvements full compatibility with LaTEX.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/16/jmn01.ps.gz

[190] J. M. Nowacki, Antykwa Toruńska wersja 2.0, Biuletyn GUST 20, 29–33 (2004), ISSN:
1230-5650, Streszczenie: W artykule opisano rozszerzonš wersję fontów Antykwy To-
ruńskiej.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/20/jmn04.pdf

[191] G. Nowak, Wyciągi z protokółów, Biuletyn GUST 1, 10–11 (1993), ISSN: 1230-5650,
Streszczenie: Wyciągi z protokołów: spotkania założycielskiego Polskiej Grupy Użyt-
kowników Systemu TEX oraz pierwszego Walnego Zebrania Polskiej Grupy Użytkow-
ników Systemu TEX – GUST.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/01/03-gn.ps

[192] H. Oberdiek, PDF information and navigation elements with hyperref, pdfTeX, and
thumbpdf, Biuletyn GUST 13, 31–39 (1999), ISSN: 1230-5650.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/13/04howm.ps.gz

[193] M. Olko, Sprawozdanie ze spotkania grupy koordynacyjnej NTS, Biuletyn GUST 3,
4–5 (1994), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Sprawozdanie ze spotkania NTS w Ka-
iserslautern (23 i 25 września 1993).
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/03/01-tp-mo.ps

[194] M. Olko, XSL – czyli jak przeczytać XMLowego „Pana Tadeusza”, Biuletyn GUST
16, 25–30 (2001), ISSN: 1230-5650, Streszczenie: XSL jest szeregiem specyfikacji
opisujących w jaki sposób przeprowadzić dokument XML z jego „czystej” struktural-
nej formy do niekoniecznie prostej postaci graficznej pozwalającej na jego efektywne
użytkowanie. W artykule opisane są koncepcje leżące u podstaw trasformacji doku-
mentu od postaci abstrakcyjnej (znakowanego czysto semantycznie i strukturalnie) do
formy dogodnej do prezentacji końcowemu użytkownikowi. Omawiamy również pod-
stawy transformacji XSLT na przykładzie przekształcenia „Pana Tadeusza” z XMLa
do HTMLa.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/16/olko01.ps.gz

[195] P. Oľsák, EncTeX — a little extension of TEX, Biuletyn GUST 10, 68–73 (1998), ISSN:
1230-5650.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/10/08po.ps.gz

[196] P. Oľsák, OFS – Macro Package To Manage Your Fonts, Biuletyn GUST 23, 19–30
(2006), ISSN: 1230-5650.

[197] W. Pawłowski, LaMeX-owe ABC, Biuletyn GUST 2, 32–36 (1993), ISSN: 1230-5650,
Streszczenie: Wstęp do systemu składu tekstów LaTEX. Artykuł ten jest skróconą
i zmienioną wersją notatek do wykładu, jaki autor wygłosił na Pierwszej Ogólnopolskiej
Konferencji TEX-owej w Bachotku, w kwietniu 1993 r.
ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/02/07-wp.ps

[198] M. Piskorski, Języki dalekowschodnie i pakiet CJK, Biuletyn GUST 16, 14–19 (2001),
ISSN: 1230-5650, Streszczenie: Artykuł ten jest próbą zaprezentowania problematy-
ki związanej z zapisem i przetwarzaniem tekstów w językach dalekowschodnich oraz
przybliżenia pakietu CJK autorstwa Wernera Lemberga, którego zadaniem jest wspo-
maganie składu tekstów w tych językach w LaTEXe. Opis dotyczy pakietu w wersji
4.3.0. W chwili obecnej została udostępniona wersja 4.4.0, która oprócz języków: chiń-
skiego, japońskiego i koreańskiego umożliwia również skład tekstów w języku tajskim.
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Pakiet CJK jest rozpowszechniany w ramach Ogólnej Licencji Publicznej GNU.
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