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ZPRAVODAJ
Československého sdružení uživatelů TEXu
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Konference TEXperience 2012 – Morávka

Jan Šustek

Na konci srpna 2012 pořádali kolegové z Ostravy již pátý ročník konference
TEXperience. Do Morávky v Beskydech se sjela dvacítka TEXistů z Česka i Slovenska. Kromě zajímavých přednášek se účastníci mohli těšit na výlet do pivovaru
v nedalekých Nošovicích.
V tomto článku uvádíme přesný program konference a abstrakty přednášek.
Články z některých přednášek si můžete přečíst dále ve Zpravodaji.

1. Program konference
Pátek 24. 8.
9.00– 9.35

Marek Pomp

Anaglyfy v METAPOSTu

9.45–10.50

Pavel Stříž

Na co vše používáme balíček TikZ?

11.05–11.30

Ondřej Kolouch

Software GeoGebra

11.40–12.20

Karel Horák

Jak si nenechat zkazit sazbu cizími obrázky
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9.00–10.10

Tomáš Hála

10.40–12.15
14.00–15.30

Zdeněk Wagner
Jan Šustek

16.00–20.00

Jaroslav
Hajtmar

20.20–22.30

Pavel Stříž

Zuzana
Václavíková
9.55–10.40 Jan Šustek
11.00–11.30 Marek Pomp
9.00– 9.45

Sobota 25. 8.

Přehlídka technik, technologií a triků pro
kompletaci trojčísla Zpravodaje aneb Jak jsem
se stal technickým redaktorem
Sazba obrazové publikace s plovoucím textem
Rozbor úloh soutěže makro.tex aneb Ukázky
využití makrojazyka TEXu
TEX si zaslouží, abychom mu dovolili občas
používat computer aneb Lua není žádný
pofiderní skriptovací jazyk!
Tutoriál TikZ

Neděle 26. 8.

Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na
základních a středních školách
Další možnosti interaktivity v pdf souborech
Názvy barev v METAPOSTu

2. Abstrakty
Jaroslav Hajtmar: TEX si zaslouží, abychom mu dovolili občas
používat computer aneb Lua není žádný pofiderní skriptovací jazyk!
Tutoriál je určen naprostým začátečníkům, kteří mají zájem začít konečně Lua
v TEXu prakticky používat a využívat. Bude členěn do dvou částí, v první se
účastníci seznámí se základy jazyka Lua a naučí se v něm psát jednoduché
programy, ve druhé části se seznámí s možnostmi začlenění kódu v jazyce Lua do
TEXových maker. Autor se bude ve svém tutoriálu snažit vyvrátit představu, že
Lua je „pofiderní skriptovací jazyk, kterým lze obcházet nedokonalosti TEXu“.
Snad se mu podaří ukázat, že není třeba mít strach z Lua jako z něčeho, co by
mohlo diskvalifikovat nebo vyautovat milovaný TEX. Nemějme strach, Lua nikdy
nesebere TEXu to, co je jeho doménou. Lua může být hlavně silným a výkonným
nástrojem v rukou TEXu.
Dovolme stařičkému, avšak stále nestárnoucímu TEXu aspoň občas k jeho
výjimečnému abaku připojit computer a použít jej – zaslouží si to!
Tomáš Hála: Přehlídka technik, technologií a triků pro kompletaci
trojčísla Zpravodaje aneb Jak jsem se stal technickým redaktorem
Příspěvek popisuje problémy, které se objevily v průběhu přípravy trojčísla
Zpravodaje Československého sdružení uživatelů TEXu do tisku, a představuje
i použitá řešení.
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Diskutovaná témata se zabývají především vztahem pdfTEXu a XELATEXu,
tvorbou jednotných vstupních stran článků a vkládáním předpřipravených článků,
k nimž nejsou k dispozici zdrojové texty, a to včetně jejich korektur a dalších
úprav.
Dále jsou prezentovány organizační záležitosti související s příjmem článků
a jejich zpracováním a diskutován je i návrh na změny kompetencí a organizačních
pravidel v redakční radě.
V závěru příspěvku jsou zmíněny problémy nekompatibility verzí PDF v návaznosti na technologie používané při výrobě kovolistů.
Karel Horák: Jak si nenechat zkazit sazbu cizími obrázky
Přednáška bude věnována zkušenostem se zpracováním obrázků a schémat dodaných autorem či původním nakladatelem do podoby, za niž by se aktuální
nakladatel ani sazeč nemuseli stydět. Základem je TEX a METAPOST, pomocníky
potrace, pstoedit, inkscape, pdftops, psfrag/rlepsf a též elementární znalost jazyka
PostScript, cílem třeba jen typograficky decentní popisky (někdy i v jiném jazyce)
bez editace obrázků v náročných komerčních programech.
Ondřej Kolouch: Software GeoGebra
Software GeoGebra slouží k interaktivní tvorbě matematických obrázků. V příspěvku ukážeme možnosti tohoto programu a jeho jednoduché ovládání. Dále
předvedeme, jak je možné takto vytvořené obrázky importovat do TEXu.
Marek Pomp: Anaglyfy v METAPOSTu
METAPOST je program určený k vytváření rovinných obrazců. Metody, jak pomocí
METAPOSTu zobrazit průměty stereometrických objektů, jsou dobře známé. Tyto
metody lze drobně upravit k vytváření anaglyfů, rovinných obrazců, které při
prohlížení přes barevné brýle vytvářejí dojem prostorových útvarů.
Marek Pomp: Názvy barev v METAPOSTu
V příspěvku budou představena makra pro snadné načítání názvů barev do METAPOSTu. Tato makra budou porovnána s balíčkem mpcolornames.mp Stephana
Henniga.
Pavel Stříž: Na co vše používáme balíček TikZ?
Na záludný dotaz se dá odpovědět, že téměř na vše grafické, co nám přijde
pod ruce. Od vykreslení vlastního designu šipek v diagramech, matematických
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pomůcek, jako je jednotková kružnice, přes vlastní znaky karet v bridžových
diagramech až po obálky knih s dvourozměrnou stratifikací objektů pseudonáhodně umisťovaných do pozadí. A je toho víc!
Menších i větších kreseb má autor příspěvku za roky již několik desítek a postupně vzniká drobná kolekce (http://striz8.fame.utb.cz/courses/dep/),
ze které si dovolíme vybrat a okomentovat i další vzorky.
Pavel Stříž: Tutoriál TikZ
Ve večerních hodinách se naučíme základy práce s TikZem. Manuál je k dispozici na adrese http://ftp.cvut.cz/tex-archive/graphics/pgf/base/doc/
generic/pgf/pgfmanual.pdf.
Naše studium a experimenty podpoří i existující galerie jako TEXample (http:
//www.texample.net/) či vzorky a diskuse na StackExchange (http://tex.
stackexchange.com/).
Jan Šustek: Další možnosti interaktivity v souborech
ve formátu PDF
V příspěvku ukážeme několik možných využití pdfTEXových primitivů \pdfxform
a \pdfstart/endlink v kombinaci s JavaScriptem.
Primitiv \pdfxform je primárně určen k vícenásobnému vysázení TEXového
materiálu, který je v souboru ve formátu PDF vložen pouze jednou. Je také
možné materiál pouze vložit do souboru ve formátu PDF bez vysázení a později
jej využít ke speciálním účelům.
Primitivy \pdfstartlink a \pdfendlink jsou primárně určeny k vložení
hypertextových odkazů. Speciálním nastavením parametrů odkazu lze vložit
tlačítko, které při interakci s uživatelem spustí JavaScript.
Na úrovni JavaScriptu je možné průběžně měnit parametry tlačítek a tím
dosáhnout zajímavých výsledků. V příspěvku ukážeme využití výše uvedeného
k „příletu“ objektů v prezentaci, k párování závorek ve zdrojových textech nebo
například při sazbě tohoto dokumentu.
Jan Šustek: Rozbor úloh soutěže makro.tex aneb Ukázky využití
makrojazyka TEXu
Každý měsíc od listopadu do srpna byla na webových stránkách konference zveřejněna jedna úloha, kterou bylo třeba vyřešit v TEXu. Většinou spočívalo řešení
v nějakém triku nebo v použití některých méně častých primitivů. V příspěvku
ukážeme některá řešení a popíšeme použité triky. Narazíme i na problém, který
není možné řešit na úrovni TEXu.
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Zuzana Václavíková: Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na
základních a středních školách
Příspěvek se bude zabývat mapováním dovedností editace textu mezi učiteli na
základních a středních školách. Budou uvedeny statistiky používání typografických
systémů pro sazbu textu a obrázků a ukázky špatné nebo nevhodné sazby, stejně
jako návrh řešení relativně neuspokojivého stavu. Jako statistický vzorek budou
bráni učitelé studující v posledních pěti letech na Ostravské univerzitě v Ostravě
rozšiřující studium matematiky.
Zdeněk Wagner: Sazba obrazové publikace s plovoucím textem
Algoritmy TEXu jsou určeny pro zpracování textu, ale nezabývají se prací s externími obrázky. Tato činnost je ponechána výstupním ovladačům. Ovladače
se přizpůsobily vývoji polygrafie, takže zejména s využitím balíčku graphicx
lze vkládat obrázky v běžných formátech pohodlným způsobem nezávislým na
použitém ovladači. Formát LATEX je primárně určen pro sazbu textů, v nichž se
občas vyskytuje tabulka či obrázek. Mechanismus plovoucích objektů zajistí, že si
tabulky a obrázky automaticky najdou vhodné místo v textu. Jiná situace však
nastane v případě, kdy jsou těžištěm publikace právě obrázky, jejichž umístění
na stránkách je pevně dáno a jež má text obeplout. Navíc má text uprostřed
odstavce přetéci na další stránku, kde bude sázen do sloupce jiné šířky. V tomto
okamžiku již nelze použít existující postupy, ale je nutno napsat vlastní makra.
Základním prvkem zdrojového kódu budou příkazy definující umístění obrázků
a vymezení textových oblastí. Makra, která byla pro tento účel vytvořena, provádějí nejen vlastní sazbu textu včetně umístění obrázků, ale navíc lze zapnout
i režim umožňující vizuální kontrolu oblastí pro text i obrázky, a to ještě dříve,
než je text zapsán.
Při sazbě knihy v TEXu potřebujeme nejen makra, která vytvoří požadovanou
grafickou podobu, ale i nástroj, kterým co nejpohodlněji vytvoříme zdrojový text.
TEX očekává na vstupu běžný textový soubor s makry, takže lze použít libovolný
textový editor, který nemá vlastní formát souborů a nevkládá své formátovací
značky. Při zamyšlení nad tím, jak by mohla vypadat makra pro definici poloh
obrázků a vymezení textových oblastí, si však uvědomíme, že při psaní takového
kódu se snadno dopustíme chyb, které se nemusejí vždy jednoduše hledat. Hodil
by se tedy nástroj, jenž by dokázal kontrolovat, nejlépe okamžitě, syntaktickou
správnost zdrojového textu. Takový externí kontrolní plug-in pro textový editor
se však nesnadno programuje, neboť je známo, že only TEX can read TEX.
Řešení této situace však není složité, když se spojí několik technologií. Popis
stránek je zapsán v XML. Pro tento účel je vytvořeno schéma Relax NG a zdrojový
text je vytvářen ve validujícím editoru. Text je pak transformován pomocí XSLT.
V tom spočívá jedna z hlavních výhod. Na rozdíl od přímého zápisu v TEXu, kdy
překlep v názvu makra zjistíme až při překladu, validující editor indikuje chybu
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ihned, a navíc podle kontextu nabízí názvy elementů a názvy i hodnoty atributů.
TEXová makra tedy nejsou zapisována autorem textu, ale bezchybně generována
transformací.
Pro následné zpracování transformovaného souboru je použit XELATEX. Proto
v českém textu mohou být pro ilustraci vloženy ukázky v hindštině a urdštině.
Editor XML <oXygen/> navíc bere v úvahu hodnotu atributů lang a xml:lang
a přepíná automaticky jazyk pro kontrolu pravopisu. Práce s vícejazyčnými
dokumenty je tím výrazně snazší. Autor se tedy díky spojení vhodných technologií
může plně soustředit výhradně na tvorbu obsahu.
Vytvořený systém rovněž pomocí XSLT zjišťuje, které fotografie z rozsáhlé
kolekce jsou v knize skutečně použity, a pouze tyto obrázky konvertuje do barevného prostoru CMYK pro tisk. Soubory potřebné pro sazbu knihy mají méně než
600 řádků specifikace Relax NG, méně než 700 řádků XSLT a méně než 100 řádků
TEXových maker, zbytek je ve standardních balíčcích, které jsou obsaženy v distribucích MiKTEX i TEX Live.
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Konference TEXperience 2013 – Brejlov

Jan Šustek

Na konci září 2013 proběhl v Brejlově šestý ročník konference TEXperience.
Organizační tým konference tvořili Jaromír Antoch, Miloš Brejcha, Gejza Dohnal,
Tomáš Hála, Jano Kula, Martin Stříž, Milan Stříž, Pavel Stříž, Yvona Střížová,
Leona Tolarová a Zdeněk Wagner. Konference byla spojena se Statistickými dny
a oběma předcházel ConTEXt Meeting. Mezi účastníky tak byli nejen TEXaři
z Česka a zahraničí, ale také statistici.
V tomto článku uvádíme přesný program konference a abstrakty některých
přednášek. Článek Zdeňka Wagnera z jeho přednášky si můžete přečíst na jiném
místě v tomto Zpravodaji.

1. Program konferencí

9.00– 9.15 Jano Kula
9.15–10.00 Hans Hagen
10.00–10.30 Mari Voipio
11.00–11.45 Wolfgang
Schuster
11.45–12.45 Wolfgang
Schuster,
Hans Hagen
14.15–15.45 Hans Hagen
16.15–17.00 Hans Hagen
17.00–17.45 Wolfgang
Schuster
17.45–18.45 Hans Hagen
20.15–21.45 Hans Hagen
21.45–22.30 Hans Hagen
9.00– 9.30

Luigi Scarso

Úterý 24. 9.

Conference opening
So much for structure in context
Learning and teaching (Con)TEX(t):
a non-techie’s view
Buffers explained
The state of fonts
Context Lua Documents
My Style
Writing macros in MkII and MkIV
Your style or my style I
Your style or my style II
Whatever You Want To Know

Středa 25. 9.

Experiments with multitasking and
multithreading in ConTEXt MkIV
119

9.30–10.30 Jano Kula
11.00–11.45 Alan Braslau
11.45–12.30 Alan Braslau
14.00–14.45
14.45–15.45

Hans Hagen
Hans Hagen

16.15–18.15

Hans Hagen,
Taco Hoekwater

20.00–22.00

Database typesetting with NoTEX
ConTEXt, luatex and mplib
METAPOST 2.0 Double precision mathematics
and John Hobby’s graph package
About Nodes
The next MP next challenge for Mari:
megafonts
METAPOST workshop
ConTEXt Group Annual Meeting

Čtvrtek 26. 9.
9.00– 9.30 Hans Hagen,
Luigi Scarso
9.30–10.00 Jean-Michel
Hufflen
10.30–11.30 Alan Braslau,
Tomáš Hála
11.30–12.30 Hans Hagen,
Taco Hoekwater

Go Nuts (LuajiTEX)
All Roads Lead to (mlbib)context
Bibliographies
Workshops (continued)

Pátek 27. 9.
9.00– 9.15
9.15–10.00
10.00–10.45
11.15–12.00

Zdeněk Wagner
Jan Šustek,
Jan Štěpnička
Hans Hagen
Ulrik Vieth

12.00–12.45
14.15–14.45

Petr Sojka
Hana Řezanková

14.45–15.00

Zdeněk Půlpán,
Jiří Kulička
Luigi Scarso,
Hans Hagen
Taco Hoekwater
Luigi Scarso,
Hans Hagen
Taco Hoekwater

15.00–15.45
16.15–16.35
16.35–17.05
17.05–18.05
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Zahájení TEXperience 2013 a Statistických dnů
Conversion of structured text and mathematical
formulae to speech in TEX
Math new style: are we better off?
Open Type math font support – where are we
after 5 years?
Dual world of TEX Math and MathML
Současné směry ve vývoji metod shlukové
analýzy
Jednoduchý fuzzy regresní model
Swig it
METAPOST update
Some experiments with tex-lua-tex interfacing
Lua & TEX tokens

18.05–18.15 Jano Kula
19.45–20.45 Ulrik Vieth
9.00– 9.15

Zdeněk Wagner

9.15–10.15

Zdeněk Wagner

10.45–11.00
11.00–12.15

Petr Sojka
Zdeněk Wagner

13.30–13.50
13.50–14.30
14.30–16.30
17.00–18.00
19.30–21.00

Petr Olšák
Tomáš Hála
Petr Olšák
Milan Šťourač
Milan Šťourač

9.00– 9.30

Jan Přichystal

9.30– 9.55
9.55–10.15

Jiří Rybička
Petr Olšák

10.45–11.00 Pavel Stříž
11.00–11.15 Pavel Stříž
11.15–11.45
11.45–11.55
11.55–12.00

Pavel Stříž
Pavel Stříž
Zdeněk Wagner

7th ConTEXt Meeting closing
Movie on fonts

Sobota 28. 9.

TEXLive v kapse aneb iPad + Raspberry Pi +
+ WiFi
Z LATEXu do EPUB: konverze strukturovaných
dokumentů obsahujících nestandardní makra
Typesetting${-1}$
All colours of India: a book of poetry in Hindi
and Czech and traveller’s book
Jednoduchá grafika PDF-primitivně
TEXem proti byrokracii
Použití OPmac
Mexiko
Guatemala, Honduras a Belize

Neděle 29. 9.

Integrace cloudových služeb a další rozšíření
aplikace TEXonWeb
Nový přístup k sazbě tabulek
TEXové šablony pro studentské závěrečné práce
CUstyle a CTUstyle
Zkušenosti s pluginem WP-QuickLATEX
Jak se TEXista mezi divadelními ochotníky
neztratí
Týdenní dovolená v zemi tangramů
Několik slov o přípravě vystavených plakátů
Zakončení TEXperience 2013 a Statistických
dnů

2. Abstrakty
Tomáš Hála: TEXem proti byrokracii
Jen ten jest opravdu šťastným člověkem, jemuž dopřáno nebylo setkati se s úředním
tiskopisem.
Příspěvek ukazuje, jak autor řeší praxi vyplňování některých nepříjemných
formulářů z podnikatelské praxe. Budou představeny potřebné algoritmy a jejich
implementace v systému TEX ve formě stylů, kterými lze vyplňování formulářů
zjednodušit, když už se jich nelze zcela zbavit.
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Petr Olšák: Jednoduchá grafika PDF-primitivně
Přednáška systematicky shrnuje základní prostředky pro tvorbu grafiky v pdfTEXu.
Tyto prostředky byly použity při tvorbě šablony CUstyle. V určitých případech
v kombinaci s použitím Inkscape se ukazuje tento způsob tvorby grafiky jako
velmi efektivní.
Petr Olšák: Použití OPmac
Autor před necelým rokem dal k volnému užití plainTEXové makro OPmac,
které při požadavku zachování plainTEXové jednoduchosti přidává možnosti,
které nabízejí jen vyšší makrojazyky, jako je LATEX nebo ConTEXt. V tutoriálu
bude toto makro předvedeno na uživatelské úrovni, v některých případech bude
předvedeno řešení i mírně složitějších úkolů.
Petr Olšák: TEXové šablony pro studentské závěrečné práce CUstyle
a CTUstyle
Na přednášce budou předvedeny plainTEXové šablony pro závěrečné práce studentů Českého vysokého učení technického v Praze a Univerzity Karlovy v Praze.
Obě šablony mají jednotící styl, ale vzhledem k tomu, že jsou určeny různým
vysokým školám, mají i svá nezaměnitelná specifika. Šablony obecně řeší tři
navzájem nezávislé úkoly:
1. Vymezují strukturu dokumentu včetně jeho povinných částí.
2. Určují způsob, jak vyznačovat jednotlivé části dokumentu ve zdrojovém
textu.
3. Řeší vzhled výstupu neboli typografii.
Přednáška ukáže, jak jsou tyto problémy vyřešeny v CUstyle a CTUstyle.
Jan Přichystal: Integrace cloudových služeb a další rozšíření aplikace
TEXonWeb
Webová aplikace TEXonWeb, o které pravidelně na setkání TEXperience referujeme, se dočkala tento rok opět podstatných vylepšení. Snažíme se reagovat na
aktuální potřeby pokročilých uživatelů, kteří přicházejí s podnětnými připomínkami, a také reflektovat požadavky vyplývající z výuky předmětu Zpracování
textů na počítači na Mendelově univerzitě v Brně, kde se systémem TEX seznamujeme začátečníky. Jedním z nejzásadnějších vylepšení je začlenění funkce
pro verzování dokumentů, které umožňuje uživatelům vracet se k předchozím
verzím dokumentu. Dalším důležitým rozšířením je propojení s Google Drive.
Z toho vyplývá, že uživatel, který má aktivovaný diskový prostor u společnosti
Google, může dokumenty tam ukládané rovnou editovat a překládat v aplikaci
TEXonWeb. V neposlední řadě se dočkalo vylepšení i uživatelské rozhraní, které
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bylo přepracováno tak, aby reflektovalo moderní trendy ve vývoji webových aplikací jak pro desktop, tak pro mobilní zařízení. Vylepšení se dočkal i vlastní editor,
ve kterém bylo přepracováno zvýrazňování syntaxe.
Zdeněk Půlpán, Jiří Kulička: Jednoduchý fuzzy regresní model
Ukážeme řešení problému lineární fuzzy regrese. Využijeme principů teorie fuzzy
množin k odhadu lineární závislosti výstupní proměnné Y na vstupní proměnné X.
Předpokládáme při tom, že vstupní proměnná X není fuzzy, ale „ostrá“ hodnota,
měřená s vyšší přesností než výstupní proměnná Y , která bude fuzzyfikována.
V úvaze o řešení bude problém postupně formálně rozšiřován až k situaci, kdy
jsou v modelu lineární závislosti proměnné považovány za trojúhelníková fuzzy
čísla.
Jiří Rybička: Nový přístup k sazbě tabulek
Sazba tabulek je v typografických systémech řešena různými způsoby. Velmi populární jsou interaktivní způsoby, kdy uživatel celý grafický návrh tabulky provádí
způsobem podobně, jako by kreslil na papíře. Přesto však má automatizovaný
systém sazby tabulek řízený příkazy ve zdrojovém textu řadu výhod – v případě
systému LATEX má však i řadu omezení. Cílem nového přístupu k sazbě tabulek je
spojení výhod obou přístupů – usnadnění návrhu a editace tabulkového materiálu
a rozšíření jeho možností pomocí grafických prvků knihovny TikZ. Příspěvek
prezentuje implementaci a dosažené výsledky.
Hana Řezanková: Současné směry ve vývoji metod shlukové analýzy
Ačkoliv je podle některých statistiků shluková analýza problematickým nástrojem
analýzy dat (např. proto, že různými postupy mohou být získána různá přiřazení
objektů do shluků), u jiných vědeckých pracovníků je stále oblíbená a využívaná.
A především jsou stále vyvíjeny nové postupy či modifikace stávajících.
I když určité speciální postupy byly řešeny již v 70. letech 20. století (např. problematiku souborů s proměnnými různých typů řešil Gower v roce 1971 a algoritmy
pro shlukování velkých souborů dat publikoval Hartigan v roce 1975), zájem o jejich rozvoj se zvýšil na přelomu 20. a 21. století. Souvisí to především s nástupem
technik pro tzv. data mining, kdy se analýzou dat začínají ve větší míře kromě
statistiků zabývat také informatici.
V současné době jsou hlavními směry vývoje
• metody pro rozsáhlé soubory dat;
• metody pro soubory s kategoriálními proměnnými;
• metody pro fuzzy a odvozené typy shlukování.
V příspěvku budou uvedeny principy navržených postupů pro shlukování
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v případě výše uvedených speciálních typů souborů a principy speciálních přístupů,
které jsou protikladem k pevnému shlukování.
Petr Sojka: Dual world of TEX Math and MathML
One of widely accepted TEX heritage is the way how math formulae are entered by
authors of math documents. TEX math markup with AMS packages established
de facto standard for formulae exchange in the world of authors of mathematics.
The situation is different in the world of software applications that handle and
exchange math formulae electronically: MathML standard is clearly a winner
here.
In the talk, we will discuss this duality as tackled in the design of Math
Information Retrieval (MIR) subsystem in the European Digital Mathematical
Library (EuDML, eudml.org).
Petr Sojka: Typesetting${-1}$
We typeset documents that often end up in the digital libraries. Their discoverability and information retrieval depend on how much semantics could be stored
in archival delivery format. This talk will refer about experience with document
workflow in the project of EuDML, where many documents have been produced
by various TEX-based engines and macropackages. To make documents searchable including math formulae, it is essentially necessary to revert the typesetting
proces, to get as richly tagged text and math as possible.
Pavel Stříž: Jak se TEXista mezi divadelními ochotníky neztratí
Autor příspěvku doslova divadelně zabloudil mezi bučovické ochotníky, a ukázalo
se, že i TEXnik se může zhodit. Ukážeme sazbu značek mimo sazební zrcadlo
přímo v TEXu, což lze uplatnit hodí například při sazbě skript a podkladů
pro kombinovanou formu výuky, ale i pro případ, že je na sazebním vstupu
PDF soubor vzniklý mimo TEXové prostředí. To byla i řešená situace a zde je
možné nahlédnout na studovanou hru, chceme-li, na sazební výstup. Poznámky
k jednotlivým značkám (hudba, zvuky, zvukové efekty) se také mohly sázet
automatem, ale pracovně skončily „jen“ na webové stránce.
Pavel Stříž: Týdenní dovolená v zemi tangramů
V příspěvku se čtenář seznámí s jedním z přístupů sazby tangramů, staré čínské
skládací hry. Autor zmiňuje úspěšné i neúspěšné pokusy při získání nekódovaných
dat s větším počtem tangramů a diskutuje v principu základní, ale i náročnější
kroky nezbytné při sazbě tangramů, i kroky spojené s jejich tiskem. Mezi klíčové
TEXové balíčky v jeho práci patří tikz, pdfpages a xcolor.
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Pavel Stříž: Zkušenosti s pluginem WP-QuickLATEX
Košický bridžový klub přešel na nový systém pro správu obsahu WordPress a došlo
na vysázení symbolů barev (piky, srdce, kára, trefy). Po několika experimentech
došlo na TEX a jeho možnosti. Vyzkoušeli jsme několik pluginů a WP-QuickLATEX
vyšel z testů nejlépe. Poukážeme na principy práce s ním, sazbu vlastních symbolů
barev, licitace, sehrávky, ale i sazbu diagramů s možností přepínání pohledů – na
jeden, dva i všechny listy hráčů.
Jan Šustek, Jan Štěpnička: Conversion of structured text and
mathematical formulae to speech in TEX
Příspěvek se bude zabývat počítačovým čtením textu. Půjde zejména o texty
obsahující matematické vzorce. Pro čtení hladkého textu existuje několik programů, například espeak. V příspěvku ukážeme, jak je možné v TEXu vytvořit
sadu jednoduchých maker, která původní strukturovaný text převedou na hladký
text, jenž může být programem espeak zpracován. Z pohledu autora je důležité,
že veškeré čtení je vyřešeno vhodným předefinováním maker a že do původního
zdrojového textu se vůbec nezasahuje. Při převodu využijeme jazyk SSML (Speech
Synthesis Markup Language), kterým je možné na vhodných místech upravovat
parametry čtení. Uvedená makra je možné využít při tvorbě studijních materiálů
pro studenty se speciálními potřebami.
Zdeněk Wagner: TEXLive v kapse aneb iPad + Raspberry Pi + WiFi
Tablety jsou nyní stále více nejen módní záležitostí, ale i pomůckou, kterou lze
vzhledem k malým rozměrům mít neustále u sebe. Populární iPad má však uzavřený systém, který navíc neumožňuje snadné sdílení souborů mezi jednotlivými
aplikacemi. Z TEXového světa je dostupný pouze LATEX, pravděpodobně v omezené verzi, což nevyhovuje uživatelům, kteří by chtěli používat plain, uživatelům,
kteří potřebují LuaTEX, XELATEX, ani těm, kdo chtějí v dokumentu použít zakoupené komerční fonty. Raspberry Pi nabízí otevřený operační systém, pro který
je zkompilována distribuce TEXLive a do něhož lze doinstalovat řadu dalších
programů. Malá velikost a nízká cena jsou vyváženy tím, že v základní výbavě
nejsou žádné periferie. Tablety navíc nemají ethernet pro přímé připojení do
lokální sítě. V této přednášce s demonstrací bude vysvětleno a prakticky ukázáno,
jak lze propojit iPad a Raspberry Pi a pracovat s TEXem i tam, kde není dostupná
žádná síť.
Zdeněk Wagner: Z LATEXu do EPUB: konverze strukturovaných
dokumentů obsahujících nestandardní makra
Společně s vývojem technologie nabývají stále více na významu elektronické knihy.
Čtečky elektronických knih nejsou dostatečně dobře uzpůsobeny ke čtení souborů
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ve formátu PDF. Pro pohodlné čtení je vhodnější, když si čtenář může uzpůsobit
velikost písma podle svého zraku. Odstavce se podle toho musí automaticky
přesadit. Tuto vlastnost nabízí formát EPUB. Ze strany nakladatelů tudíž přichází
tlak na to, aby staré knihy byly převedeny do tohoto formátu.
Formát EPUB je v podstatě kontejner obsahující texty ve formátu XHTML
a kaskádové styly definující vzhled. Konverzi do EPUB lze tedy provést různými
metodami. Protože v PDF určeném pro tisk žádné strukturní informace nejsou,
konverzní program v principu nemůže spolehlivě identifikovat nadpisy kapitol.
Pro konverzi z LATEXu se nabízejí programy ttn a tex4ht, ale pokud zdrojový dokument pro nadpisy nepoužívá standardní makra \chapter, \section či
\subsection nebo jsou tato makra předefinována a mají jinou syntaxi, zmíněné
programy zkonvertují text špatně, případně havarují.
Přednáška ukáže postup, jak lze pomocí jednoduchých nástrojů zkonvertovat dokument z LATEXu do EPUB. Bude vysvětlena problematika fontů včetně
licenčních omezení a ukázána metoda, jak zpracovat objekty, které jsou v LATEXu
běžné, ale v kaskádových stylech není k dispozici odpovídající ekvivalent.
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Názvy barev v METAPOSTu

Marek Pomp

Abstrakt: V článku je rozebráno použití barev v METAPOSTu a popsáno
použití makra pro hromadnou deklaraci názvů barev v METAPOSTu.
Klíčová slova: METAPOST, názvy barev.

Úvod
METAPOST může pracovat ve třech barevných modelech. Základní barevný model
je RGB a je možné použít barvy modelů CMYK a greyscale. Pro barvy těchto
modelů používá METAPOST běžný vektorový zápis. Pokud jde o pojmenované
barvy, je základní nastavení METAPOSTu skoupé. V souboru plain.mp jsou
pojmenované jen základní barvy modelu RGB, black – černá, (0, 0, 0); white –
bílá, (1, 1, 1); red – červená, (1, 0, 0); green – zelená, (0, 1, 0) a blue – modrá,
(0, 0, 1) a dále barva background, která je nastavena na hodnotu (1, 1, 1).
Stephan Hennig sepsal makro mpcolornames, viz [1], které řeší hromadné
pojmenování barev v návaznosti na makra LATEXu xcolor.sty, viz [3]. Nevýhodou
makra mpcolornames je poměrně významná „ruční“ práce při přípravě nové
množiny pojmenovaných barev a její dokumentace. Makro také nešikovně řeší
problém duplicity jmen pro různé barvy v různých barevných modelech. Toto
makro dovoluje míchat barvy různých modelů, což může na výstupním zařízení
působit potíže. Navíc toto makro neřeší problém barvy background, viz níže.

Barvy v METAPOSTu
Barvy modelů RGB a CMYK jsou v METAPOSTu standardně tvořeny uspořádanou trojicí, resp. čtveřicí čísel z intervalu h0, 1i, hodnoty mimo tento interval jsou
převedeny, před uložením na výstup, na bližší z čísel 0, 1. Barvy modelu greyscale
reprezentují numerické hodnoty z intervalu h0, 1i – 0 odpovídá černé a 1 bílé
barvě – a hodnoty mimo tento interval METAPOST převede na bližší z čísel 0, 1.
Kreslení barvou příslušného barevného modelu aktivujeme jedním z přepínačů withrgbcolor, withcmykcolor, resp. withgreycolor, které kontrolují,
zda použitá barva odpovídá barevnému modelu. Barvu lze také použít přepínačem withcolor, který je v závislosti na typu použité barvy interpretován jako
withmodelcolor.
doi: 10.5300/2013-3-4/127
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Hodnota
1
3
5
7

Model
žádný model
stupně šedi
RGB (default)
CMYK

Tabulka 1: Hodnoty proměnné defaultcolormodel.
Příkazy draw, fill atd. bez přepínače withcolor použijí černou barvu v barevném modelu v závislosti na interní proměnné defaultcolormodel.
Použití METAPOSTu v příkazech typu undraw, unfill je jiné než v původním
METAFONTu. V programu METAFONT příkazy typu undraw, unfill odebírají
z navrstvených černých pixelů. Naproti tomu v METAPOSTu vybarví oblast
barvou background. Tedy v plain.mp je unfill definováno jako:
def unfill expr p = fill p withcolor background enddef;
Pokud je background nastaveno jinak než na bílou barvu výstupního zařízení,
zanechá příkaz unfill na papíru kresbu barvou background, zatímco skutečné
pozadí, tj. místa, kde nebylo kresleno nic, je výstupním zařízením ponecháno bez
tiskové stopy.
background:= (0,0,0); % černá
draw fullcircle scaled 2.1cm;
fill fullcircle scaled 1.4cm
withcolor (0.8,0.8,0.8);
unfill fullcircle scaled .7cm;
Jestliže požadujeme práci s pojmenovanými barvami, je třeba nejprve deklarovat nové jméno, v závislosti na zamýšleném barevném modelu, příkazem
rgbcolor (synonymem je color), resp. cmykcolor. Pro stupně šedi použijeme
k deklaraci příkaz numeric. Např. v plain.mp je definováno
color white;
white := (1,1,1);
V METAPOST bohužel není interpretace barvy background svázána s proměnnou defaultcolormodel. V souboru plain.mp je background nastaveno na
RGB hodnotu (1, 1, 1), a defaultcolormodel tedy neovlivňuje chování příkazů
undraw, resp. unfill apod. Pokud uživatel chce obrázek z hlediska použitého
barevného modelu konzistentní, musí zároveň se změnou defaultcolormodel
sám změnit barvu background. Aby nenastaly potíže na výstupním zařízení, je
tedy nutné dodržet soulad mezi typem použitých barev, defaultní černou, kterou
volí defaultcolormodel a nastavením barvy background, viz příklady 1 a 2.
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defaultcolormodel:=3;
cmykcolor white;
white := (0,0,0,0);
draw origin--right
withcolor white;
draw origin--right;
undraw origin--right;

0 0 0 0 setcmykcolor
newpath 0 0 moveto
1 0 lineto stroke
0 setgray
newpath 0 0 moveto
1 0 lineto stroke
1 1 1 setrgbcolor
newpath 0 0 moveto
1 0 lineto stroke

Příklad 1: Kód a jeho výstup, kde ve volbě barevných modelů vládne chaos.
defaultcolormodel:=3;
numeric white, background;
white := 1;
background := white;
draw origin--right
withcolor white;
draw origin--right;
undraw origin--right;

1 setgray
newpath 0 0 moveto
1 0 lineto stroke
0 setgray
newpath 0 0 moveto
1 0 lineto stroke
1 setgray
newpath 0 0 moveto
1 0 lineto stroke

Příklad 2: Kód a jeho výstup, sjednocený pro barevný model greyscale.

Obtíž s hromadnou deklarací barev
Ruční hromadná deklarace názvů barev může být zdlouhavá, především pokud
názvy barev obsahují čísla. Například názvy barev podle X11 obsahují barvy
maroon, maroon1, maroon2 atp. Protože v METAPOSTu název proměnné neobsahuje čísla, s výjimkou položek polí, musíme deklarovat proměnnou maroon i pole
maroon,
color maroon, maroon[];
Není tedy možné jen jednoduše do deklarace zkopírovat názvy barev ze zvoleného
seznamu. Navíc nutnost barvu nejprve deklarovat a potom teprve zavádět její
hodnotu nutí uživatele při úpravách jakoukoliv změnu provádět na dvou místech.
Pokud bereme v úvahu ještě výrobu případné dokumentace, resp. vizualizaci barev
pomocí TEXu, je možnost zavlečení chyby z nepozornosti obrovská a automatizace
se určitě vyplatí.

Použití makra colornames.mp
Makro colornames.mp a s ním související další soubory lze nají na adrese
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http://homel.vsb.cz/~pom68/dalsi/colornames/
Makro colornames.mp řeší zavedení pojmenovaných barev do METAPOSTu.
Předem jsou již připravené některé množiny pojmenovaných barev. Typické použití
tohoto makra pro načtení názvů barev z předdefinované množiny (např. VGA) je
input colornames.mp;
VGA_names;
draw origin--right withcolor maroon;
Příkazy zavádějící předdefinované množiny pojmenovaných barev lze zobrazit
na terminál a do *.log příkazem show_palettes, viz tabulka 2. Jména barev
z právě načtené množiny se zobrazí příkazem show_names.
Příkaz
VGA_names
SVG_names
DVIPS_names
XELEVEN_names
SAFE_names
GRAY_names resp. GREY_names

Množina barev
VGA
SVG 1.0
DVIPS
X11
bezpečné barvy, VisiBone Colorlab
stupně šedi

Tabulka 2: Předpřipravené příkazy pro zavedení množin pojmenovaných barev
Při zavedení vlastní množiny pojmenovaných barev uživateli stačí pouze
seznam názvů těchto barev a jejich numerické reprezentace v příslušném barevném
modelu. Deklarace a příprava dokumentace probíhá zpola automaticky.
Stačí mít množinu pojmenovaných barev a jejich definice zapsanou v souboru
seznam_barev.mp, jehož řádky jsou ve formátu název_barvy := definice_barvy;.
Po načtení makra colornames.mp se vlastní seznam barev deklaruje a aktivuje
jediným příkazem
makeColorNames(název_seznamu)(barevný_model)(soubor);
Například pro definici názvů barev z množiny VGA je v souboru
vga_declare_colornames.mp
zapsán seznam
maroon := (128/255,0,0);
red := (1,0,0);
...
gray := (128/255,128/255,128/255);
a uživatel jej může použít
input colornames.mp;
makeColorNames(VGA)(rgb)(vga_declare_colornames.mp);
draw origin--right withcolor maroon;
130

Makra se samozřejmě postarají o proměnnou defaultcolormodel a barvu
background, tedy o soulad barevného modelu použitých barev, implicitní černé
a bílé barvy pozadí.

Vizualizace barev ze seznamu
Pro zobrazení barev z definovaného seznamu je zapotřebí vyrobit paletu, například
sadu obdélníků vyplněných danou barvou a připravit jejich načtení pro TEX.
Příkaz
make_palette(název_seznamu)(adresář );
vygeneruje do zvoleného (existujícího) adresáře takovouto sadu obdélníků pro
množinu barev deklarovanou příkazem makeColorNames. Každý obdélník je uložen jako jeden obrázek s názvem ve tvaru
retangle-název_seznamu_ColorNames-název_barvy.mps
a seznam takto vygenerovaných obrázků je uložen do stejného adresáře pod
jménem
název_seznamu_ColorNames.txt
Pro TEX jsou připravená makra palette_colornames.tex, která načítají vytvořené obrázky a vytisknou je ve třísloupcové sazbě, např.
\input palette_colornames.tex
\tableColor{VGA}{color_names_dir}
vytiskne vizualizaci seznamu barev (viz závěrečný obrázek), kterou jsme v METAPOSTu připravili příkazy (color_names_dir zde znamená existující adresář):
input colornames.mp;
make_palette(VGA)(color_names_dir)
TEXová makra palette_colornames.tex jsou připravena jak pro LATEX (vyžaduje balík multicol), tak pro použití v plainTEXu, s podporou makrobalíčku
eplain.tex.
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Obrázek: Příklad vizualizace barev ze seznamu VGA
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Summary: Named colors in METAPOST
This paper analyzes using color names in METAPOST and there is described how
to use macro colornames.mp for mass declaration of color names in METAPOST.
Key words: METAPOST, color names.
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Sazba obrazové publikace s plovoucím textem

Zdeněk Wagner

Algoritmy TEXu jsou určeny pro zpracování textu, ale nezabývají se prací s externími obrázky. Tato činnost je ponechána výstupním ovladačům. Ovladače
se přizpůsobily vývoji polygrafie, takže zejména s využitím balíčku graphicx
lze vkládat obrázky v běžných formátech pohodlným způsobem nezávislým na
použitém ovladači. Formát LATEX je primárně určen pro sazbu textů, v nichž
se občas vyskytuje tabulka či obrázek. Mechanismus plovoucích objektů zajistí,
že si tabulky a obrázky automaticky najdou vhodné místo v textu. Jiná situace však nastane v případě, kdy jsou těžištěm publikace právě obrázky, jejichž
umístění na stránkách je pevně dáno a jež má text obeplout. Navíc má text
uprostřed odstavce přetéci na další stránku, kde bude sázen do sloupce jiné šířky.
V tomto okamžiku již nelze použít existující postupy, je nutno napsat vlastní
makra. V tomto článku je popsáno, jak je využito spojení XML s XELATEXem
a vlastními makry při sazbě ilustrované publikace.
Klíčová slova
plovoucí text, XELATEX, XML, XSLT, validace

1. Typy obrazových publikací
Publikace, ať už odborné, nebo beletrie, obsahují nejen text, ale též ilustrace,
které text doprovázejí. Mohou to být jak diagramy a grafy, tak fotografie. Do
textu mohou být začleněny různými způsoby a podle toho klasifikujeme typy
obrazových publikací.
LATEX byl vytvořen zejména pro zpracování matematických textů. Zpracování
rovnic a tabulek nečiní problémy. Počítá se s tím, že text je doprovázen poměrně
malým počtem plovoucích objektů, tabulek a obrázků, které zabírají celou šířku
tiskového sloupce, případně celou šířku tiskového zrcadla. V textu mohou být
i celostránkové plovoucí objekty. Důležité je přitom pouze zachování vzájemného
pořadí tabulek a obrázků, na jejich přesném umístění nezáleží. Standardní plovoucí
prostředí tyto případy snadno řeší. Zcela bezproblémové jsou i velké zásahy do
textu při korekturách, protože LATEX najde plovoucím objektům jiná, vhodná
místa. Příkazy pro pevné ukotvení plovoucích objektů jsou též dostupné, ale
ty používáme až v závěrečné fázi, pokud s automatickým umístěním nejsme
spokojeni.
V odborné literatuře i v beletrii se však setkáváme s případy, kdy obrázek
vyžaduje pouze malou část šířky sazby. Použití klasického LATEXového přístupu
doi: 10.5300/2013-3-4/133
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Ateliér babičky Finy πe πile π Bubenči

šatech a babička v kostýmu s kloboukem. Na druhé Jana, také celá bílá,
a babička v jiném kostýmu a jiném klobouku.
A teď bábinka Heda s dědou Karlem na terase obklopené rododendrony. Škoda že tento obrázek není
barevný! Často jsme na té terase v létě sedávali nebo
hráli halmu v rozlehlé zimní zahradě a pak zaskočili za roh k babičce Fině. Ze Hřebenek, kde jsme
od roku 1941 bydleli, byla do Bubenče přes Strahov
krásná procházka; někdy jsme se stavili na Vikárce na
oběd, jindy jedli hovězí polévku a svíčkovou mezi těmi
rododendrony.
Děda Karel se narodil v Trhových Svinech v rodině
Bábinka Heda
hospodského Kašpara Wagnera. Otec Kašpara pracoval
jako sládek a v rodině se traduje, že při návratu z pivovaru na Štědrý večer
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si chtěl po úmorné práci a pár vypitých pivech
trochu odpočinout a byl objeven až druhý
den v příkopu zmrzlý a dokonale ztuhlý. Můj
děda pocházel z deseti sourozenců, jeden
z jeho bratrů byl kaplan, později však onemocněl a od té doby se místo církvi začal
věnovat vyhledávání původu rodiny ve starých matrikách. To mu zůstalo až do konce
života. Zdá se, že předkové dědy přišli do
jižních Čech někdy v 17. století z Bavorska,
možná dokonce až z Frankfurtu nad Mohanem. Děda vystudoval práva, stal se ﬁnančním radou, ale já jsem ho už znala jen jako
ﬁnančního radu v. v. Velká legrace s ním už
tenkrát nebyla; seděl v křesle, bafal z dýmky,
a když nebyla polévka přesně v poledne na
stole, dokázal se rozčílit tak, že plná mísa
Děda Karel
skončila na zemi. Pokud mohl, šel na gulášek
a pivo k Tygrovi. Pokaždé se informoval, zda je maso měkké, vrchní ho
naštěstí znali a vždy ujistili, že ne, že dnes je maso samá kližka, a to pak
byla pro dědu opravdová pochoutka! Na svoji rodinu nikdy nezapomněl
a své sestry podporoval až do smrti.
Bábinka byla nejstarší dcera Františka Kroupy, ředitele cukrovaru na
Hané v Bystřici u Olomouce. Měla osm sourozenců, sestra Kamila se stala
jeptiškou a byla ve francouzském klášteře Sacré cœur, bratr Franta se svou
německou ženou Frýdou se starali o továrnu na cukrovinky Standard,
kterou dětem otec zařídil ve Vokovicích (bohužel ve třicátých letech
podnik zkrachoval). S bábinkou Hedou jsme často chodily k jejímu
nejmladšímu bratrovi Otinovi na zahradu do Vokovic ještě na začátku
šedesátých let. Stále naříkala na svůj úděl a hlavně na své zdraví, nakonec
se ale dožila devadesáti tří let a do poslední chvíle poslouchala vážnou
hudbu a četla romány, dokonce i v němčině.
Na začátku století oba žili na Moravě a často se stěhovali; ani nevím,
kde se narodila nejstarší Květa, ale můj otec pochází z Tišnova a jeho
mladší bratr Vláďa z Brna. Na prázdniny jezdili do Luhačovic a tomuto
městečku zůstali věrni i po přestěhování do Prahy.
A naše vila v ulici Nad Výšinkou! Trošku ve stylu španělské haciendy
na parcele na rozhraní Smíchova a Košíř s vyhlídkou na Cibulku, Vy-
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Obrázek 1: Ukázka sazby kombinující neobtékané a obtékané obrázky
by bylo dosti nevhodné. Výhodnější je, když je obrázek obtékán textem. Oba
přístupy lze kombinovat, jak vidíme na dvojstraně z knihy Úniky z temna [14] na
obrázku 1. Výhodou obtékaných obrázků je kompaktní vzhled a úspora místa.
Nevýhodou je složitější sazba. Obtékaný obrázek je na rozdíl od plovoucího
pevně zakotven ke konkrétnímu odstavci. Pokud při korektuře provedeme větší
zásah do textu, může se posunout stránkový zlom do takového místa, že se část
obtékaného obrázku dostane mimo sazbu. Navíc se může porušit synchronizace
mezi obtékanými a plovoucími obrázky.
Na druhé straně spektra stojí publikace obrazové, které neobsahují text. Může
tak být sestavena celá kniha, nebo jen obrazová příloha. Obrázky mohou být
opatřeny krátkými popisky, které se vždy vztahují ke konkrétnímu obrázku či
skupině obrázků. Jsou tedy na stejné straně s obrázky. Sazba proto nečiní zvláštní
potíže, používáme vizuální značkování. Problém nastane pouze tehdy, když je
při korektuře rozhodnuto, že se má nějaký obrázek vypustit nebo přidat. Pak se
obvykle značná část sazby rozpadne a velkou část knihy je nutno přesadit.
Publikace s plovoucím textem leží uprostřed mezi výše zmíněnými typy.
Obrázek může mít krátký popisek. Současně však publikace obsahuje dlouhý,
souvislý text. Na rozdíl od prvního typu, kdy obrázky doplňují text, je zde situace
opačná. Těžištěm je obrazová informace, kterou text doplňuje. Umisťování obrázků
na stránky tedy nelze svěřit automatu, protože je podřízeno výtvarnému záměru.
Standardní nástroje LATEXu dovedou sázet text, do něhož jsou vkládány plovoucí
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objekty. Zde však potřebujeme pevně ukotvit obrázky a text musí proplouvat
volnými oblastmi, ale nesmí proplout k obrázkům z následující kapitoly. Protože
text není pevně spjat s konkrétním obrázkem, budeme vyžadovat stránkové zlomy
uprostřed odstavců jako při běžné sazbě. Obrázky budou často obtékané, takže
po stránkovém zlomu pokračuje sazba odstavce ve sloupci jiné šířky. Je zřejmé,
že LATEX pro řešení tohoto problému žádné hotové řešení nenabízí. Je tedy nutné
vytvořit vlastní makra.
Softwarový systém, který bude popsán v následujícím textu, byl vytvořen pro
knihu Barvy Indie [12]. Až dodatečně jsem získal informaci [2], že stejný problém
řešil Petr Olšák. Své řešení však nezveřejnil v otevřené literatuře ani na svých
webových stránkách [17]. V době získání této informace sice kniha ještě nebyla
dokončena, ale systém pro její sazbu byl již hotov a bylo napsáno několik kapitol.
Z tohoto důvodu jsem se nesnažil řešení Petra Olšáka získat.

2. Požadavky na sazbu publikace s plovoucím textem
Z předchozího rozboru plyne, jaké požadavky budeme na sázecí systém klást.
Z obecného hlediska musí software umět:
1. ukotvit obrázek na pevně dané místo na stránce;
2. připojit popisek obrázku (může být víceřádkový);
3. zobrazit rozložení obrazových a textových oblastí;
4. zadat text bez určení stránky, kde bude zobrazen;
5. vložit text na volnou část stránky (textová oblast);
6. povolit stránkový zlom uprostřed odstavce;
7. umožnit sazbu do sloupce jiné šířky po stránkovém zlomu;
8. neodsunout text k obrázkům z následující kapitoly;
9. dodržet řádkový rejstřík.
Kromě toho je nutné mít na zřeteli, že systém je vyvíjen pro zcela konkrétní
knihu [12], která je psána česky, ale vlastní jména a geografické názvy jsou uváděny
též hindsky, v některých případech i urdsky. Hindština používá dévanágarské
písmo, urdština arabské písmo, píše se tedy zprava doleva. Potřebujeme proto
podporu těchto písem.
Při hledání vhodného systému si musíme odpovědět na několik otázek, jež
jsou sice do jisté míry samostatné, ale přesto vzájemně svázané. Pokud bychom
na první z následujících otázek odpověděli jinak, neměly by další otázky smysl
a museli bychom je nahradit jinými.
2.1. Volba typografického systému
Jak jsme si již vysvětlili, LATEX nenabízí hotový balíček, který by splnil všechny
požadavky. Můžeme se tedy rozhlédnout, zda tyto funkce nenabízí jiný nástroj.
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V kapitole 2.4 si ukážeme, že zápis zdrojového textu v XML nabízí užitečné
možnosti. Nebylo by tedy vhodné použít čistě nástroje XML? Jazyk XML definuje
strukturu souboru, ale nikoliv jeho vzhled. Pro tisk je nutno použít další nástroj,
například formátovací objekty, XSL-FO. Rozšířené požadavky na formátovací
objekty již byly navrženy [1] a je velmi pravděpodobné, že s jejich pomocí by se
dala kniha s plovoucím textem vysázet. Návrh však ještě neznamená, že jsou tyto
vlastnosti ve všech procesorech formátovacích objektů implementovány. Pokud
bychom kupovali komerční procesor jen kvůli sazbě jedné knihy, pak by překvapení
způsobené tím, že verze 2.0 implementována není, bylo dosti nemilé.
Zajímavou alternativou by mohl být passiveTEX [4]. Zde však není implementován ani kompletní standard 1.0, takže se lze oprávněně obávat, že s jeho pomocí
knihu s plovoucím textem nevysázíme.
Víme však, že TEX za jistých okolností požadovanou úlohu zvládne. Zvolíme
tedy TEX jako základní nástroj a budeme hledat pomůcky, které nám práci při
psaní textu a při sazbě usnadní.
2.2. Volba sázecího stroje (enginu)
Anglická terminologie distribuce TEX Live používá výraz engine, pro nějž jsem
nenašel jiný český ekvivalent než sázecí stroj. Myslí se tím konkrétní spustitelný
program implementující algoritmy TEXu. K dispozici máme tři různé sázecí stroje.
Prvním strojem je původní osmibitový TEX. Z hlediska podpory makrojazyka
obsahuje vše, ale my potřebujeme sázet v jazycích, které používají nelatinková
písma. To je však v osmibitovém TEXu komplikované. Zdrojový text je nutno psát
pomocí latinkové transliterace, v případě dévanágarského písma musíme použít
preprocesor. Tento sázecí stroj je tedy použitelný, ale není pohodlný.
LuaTEX nabízí dvě nové možnosti, práci v šestnáctibitovém kódování Unicode
a skriptovací jazyk lua. Na rozdíl od latinky však arabské a dévanágarské písmo
představuje problém. Při spojování písmen je nutno aplikovat řadu pravidel.
Tato pravidla jsou implementována přímo v jazyce lua. Zdaleka ale ještě nejsou
vytvořena pro všechna písma. Zatímco podpora arabského písma je na vysoké
úrovni, implementace indických písem odvozených z písma bráhmí zcela chybí.
LuaTEX je tedy pro sazbu hindských textů zcela nepoužitelný.
XETEX sice nemá skriptovací jazyk, ale při práci s písmem využívá standardní
knihovnu. Do verze distribouvané s TEX Live 2012 to byla knihovna ICU, nyní
je používána knihovna Harfbuzz. Použití indických písem proto nepředstavuje
žádný problém. Pro sazbu české knihy obsahující texty v hindštině a urdštině je
tedy XETEX ideálním řešením.
2.3. Volba formátu
Formát je v podstatě sada maker, která byla při inicializaci zapsána v binární
podobě primitivem \dump, a při startu sázecího stroje jsou definice rychle načteny
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do paměti. Tato makra máme k dispozici, aniž bychom cokoliv museli definovat.
Podívejme se, jaké formáty se nabízejí.
ConTEXt je zajímavou alternativou, kde je řešena i sazba na řádkový rejstřík.
Jeho principiálním nedostatkem je však to, že současná verze vyžaduje luaTEX.
Pro sazbu hindštiny je tudíž tento formát nepoužitelný.
Plain TEX je výhodný zejména proto, že nezatěžuje počítač hromadou maker,
která v dokumentu stejně nebudou využita. V době přípravy systému pro sazbu
zmíněné knihy však neexistoval pdfcsplain v dnešní podobě, nebyl tedy k dispozici
ortogonální systém volby fontů, nebyla podpora pro sazbu ve více jazycích. To
vše si uživatel pro každý dokument musel naprogramovat ab initio.
LATEX nabízí mnoho standardních maker a rozsáhlou kolekci balíčků. Podporuje
především pohodlnou práci s fonty a tvorbu vícejazyčných dokumentů. Řadu
maker sice nebudeme potřebovat, za což zaplatíme pomalejším zpracováním, ale
na současných počítačích to není problém. XELATEX, tedy formát LATEX spojený
se sázecím strojem XETEX, je tudíž přirozenou volbou.
Zastavme se ještě u formátu pdfcsplain [6]. Existují totiž tři stejnojmenné
formáty, první pro osmibitový TEX, druhý pro luaTEX a třetí pro XETEX. Zatímco
informace, že se má daný dokument zpracovat pdfLATEXem, luaLATEXem nebo
XELATEXem, je zcela jednoznačná, informace, že zpracování dokumentu vyžaduje
pdfcsplain, je nejednoznačná. Je nutno ještě specifikovat požadovaný sázecí stroj.
Pokud bychom využili pdfcsplain se sázecím strojem XETEX a makrem OPmac [7],
měli bychom pravděpodobně k dispozici vše potřebné. Tyto nástroje však byly oficiálně představeny až v době, kdy byla kniha již vytištěna, a neoficiální informace
byla zveřejněna v okamžiku, kdy byla napsána nadpoloviční část knihy.
2.4. Volba způsobu zápisu
Běžná kniha (beletrie) obsahuje prostý text s malým počtem strukturních značek,
vizuální značky při správném stylu zápisu nepoužíváme. V takovém textu nehrozí
velké riziko chybovosti a pokud chybu uděláme, většinou její příčinu odhalíme
snadno. Naproti tomu obrazová publikace je založena na komponování vizuálního
vzhledu stránek. Jádrem zdrojového textu budou ryze vizuální značky určující
umístění obrázků a makra pro vymezení textových oblastí. Tato makra budou
mít mnoho parametrů, v nichž lze snadno udělat chybu. Podívejme se na příklad
chybného kódu:
\clearpage
\null
\vfill
\thispagestyle{enpty}
\begin{picture}(0,0)
...
\end{picture}
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Obrázek 2: Vícejazyčná kontrola pravopisu

Bez ořezových značek tento kód fungoval, ale při zapnutí ořezových značek
v balíčku zwpagelayout1 došlo k nekonečnému cyklu a k havárii, která způsobila,
že nebyl vygenerován žádný výstup. Na těchto několika řádcích se chyba najde
poměrně snadno, ale hledání jednoho špatného písmenka v dlouhém dokumentu je
komplikované. Potíž je v tom, že \thispagestyle volá definici stránkového stylu
s použitím primitivu \csname, takže není nahlášeno nedefinované makro. Externí
validátor se pro TEX píše velmi nesnadno. Uživatel si totiž může napsat vlastní
makra, dokonce vlastní stylový soubor, který umístí do adresářového stromu
texmf-local. Takový validátor pak neví, zda je někde definován stránkový styl
enpty, nebo zda se jedná o překlep. Je obecně známo, že only TEX can read TEX.
Zápis v XML nabízí dvě výhody. První výhodou je validace standardními
prostředky. Nejde jen o kontrolu, ale při použití validujícího editoru vidíme chybu
okamžitě při psaní souboru. Ve skutečnosti nabízejí validující editory kontextovou
nápovědu a značky lze vybírat z menu. Posun kurzorovými šipkami v menu je
snadný a rychlý, není nutno odsouvat ruku z klávesnice na myš. Tato nápověda
proto psaní nezpomaluje, ale zrychluje.
Druhá výhoda je ukázána na obrázku 2. Tato výhoda však není obecným
rysem, ale je implementována v komerčním editoru <oXygen/> [16]. Tento editor
totiž automaticky přepíná jazyk pro kontrolu pravopisu podle hodnot atributů
lang a xml:lang. Je to demonstrováno na zdrojovém textu webové stránky
s povídkou [9], kde bylo úmyslně uděláno několik chyb. V hindštině má správně
být TF místo ET, slovo pAW+p-tk je správné, ale není ve slovníku.
Vzhledem k těmto vlastnostem byl vybrán způsob zápisu v XML. Protože pro
sazbu chceme použít XELATEX, provedeme transformaci pomocí XSLT verze 2.0 [3].
Obdobný postup již byl použit při sazbě jiné knihy [13].

1 Balíček
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byl již aktualizován a při detekci této chyby vypíše srozumitelné hlášení.

3. Pracovní postup
Z logiky popisu nástroje se zdá vysvětlování pracovního postupu na prvním místě
nevhodným. Z hlediska vývoje však je obvyklé, že nejprve navrhneme požadovaný
pracovní postup, poté vytvoříme a otestujeme základní kameny, které nakonec
spojíme do funkčního celku. Ukázky prezentované v této kapitole vznikly právě
během tvorby a ladění stavebních kamenů, kdy klademe důraz na funkčnost
a ověření všech požadovaných vlastností, nikoliv na estetiku.
Již bylo uvedeno, že těžištěm knihy jsou fotografie a jejich rozvržení na stránky.
V prvním kroku tedy chceme pouze umístit fotografie. V některých případech
budeme fotografie umisťovat na spad. Přitom nestačí jen kontrola vzhledu, ale
budeme muset i poměřovat rozměry. Pro tento účel si zobrazíme mřížku. Jednotlivé
linky mřížky jsou od sebe vzdáleny 15 mm (čistý formát knihy je A4). Příklad
dvojstrany s fotografiemi ukazuje obrázek 3.
V druhém kroku si vymezíme textové oblasti. Potřebujeme je vidět ještě dříve,
než začneme psát text. Toto zobrazení se dá realizovat různými způsoby. Vzhledu
textu nejlépe odpovídá způsob, kdy jsou řádky textu nahrazeny tlustými šedými
linkami. Jak si ukážeme později, právě tento způsob se v TEXu implementuje

Obrázek 3: Rozvržení fotografií na dvojstraně
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Obrázek 4: Zobrazení textových oblastí.

velmi snadno. Textové oblasti tedy vymezíme způsobem dle obrázku 4. Všimněte
si nestejné šířky sloupců – na levé stránce 10 cm, na pravé stránce 8 cm. V této
fázi již máme zobrazen nadpis kapitoly. Nemá totiž smysl vymezovat prázdnou
oblast pro nadpis, protože ten je dán ještě dříve, než začneme vybírat fotografie
pro kapitolu. Někdy dokonce vkomponujeme nadpis do fotografie a tehdy nutně
musíme vidět náhled ještě před vymezením textových oblastí.
Třetím krokem je napsání vlastního textu. Může se stát, že výsledek nedopadne
podle očekávání. Vzhled stránek s textem nemusí vypadat stejně dobře, jak
vypadal náhled rozvržení textových oblastí. Ponecháme proto pomocnou mřížku,
abychom rozměry textových oblastí mohli ještě změnit. Dvojstranu s textem
a pomocnou mřížkou ukázuje obrázek 5. Všimněte si, že stránkový zlom skutečně
nastal uprostřed odstavce, jehož sazba pokračovala na následující straně ve sloupci
jiné šířky.
Mřížku si zobrazujeme barevně, ale přesto není čtení textu v pomocné mřížce
pohodlné. Jakmile jsme s uspořádáním textu a fotografií spokojeni, zobrazení
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Obrázek 5: Kontrola napsaného textu

mřížky potlačíme, abychom mohli zkontrolovat text. Způsob zobrazení přitom
definujeme pro každou kapitolu samostatně. Můžeme se proto vrátit i k předchozí
kapitole, když usoudíme, že by potřebovala změnu.
Práce na kapitole vyžaduje více kompilací a kniha má řadu kapitol. Obrázky
v tiskovém rozlišení by psaní knihy velmi zpomalovaly. Používáme proto náhledy
v malém rozlišení a v barevném prostoru RGB. Fotografie v plném rozlišení
konvertované do barevného prostoru CMYK použijeme až ve finální verzi.

4. Implementace
V předchozí kapitole jsme stanovili pracovní postup. Nyní začneme hledat způsob,
jak zdrojový text napsat a jak jej zpracovat. Pro určení formátu zápisu však
musíme vědět, jaké informace bude sázecí stroj potřebovat. Při programování tedy
budeme postupovat odzadu. Nejprve si připravíme TEXová makra. Pak budeme
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postupovat zepředu, určíme si způsob zápisu v XML. Posledním krokem bude
naprogramování transformace.
4.1. TEXové řešení
Idea řešení je vypůjčena z článku [10]. Ten však řeší mnoho případů, které v této
knize nastat nemohou, a neřeší situace, které jsou pro naši konkrétní aplikaci
typické. Proto byla stejná idea naprogramována od počátku jinak.
Obtékání obrázků je v podstatě záležitost nastavení vhodného tvaru odstavce.
Není překvapením, že hotové balíčky pro LATEX se hodit nebudou. Naopak makro
\oblom [5] je po malé úpravě použitelné.
Klíčovým prvkem bude primitiv \vsplit. Odlomené části budeme usazovat
v LATEXovém prostředí picture, tedy uvnitř skupiny. Může se stát, že uvnitř
jednoho prostředí picture budeme usazovat dvě odlomené části. Nemůžeme si
tedy text nalámat na části předem, to by vyžadovalo komplikovanější makra.
Naštěstí to není nutné, jak je vysvětleno v diskusním příspěvku [11].
Každá stránka je složena z obrázků a z textových oblastí. Všechny textové
oblasti jsou buď obdélníkové, nebo je lze na několik obdélníků rozdělit. Sazbu
tedy provedeme tak, že všechny textové oblasti v kapitole spojíme do jednoho
boxu s nepravidelným tvarem. Box naplníme textem a pomocí primitivu \vsplit
získáme jednotlivé části, které umístíme na správná místa na stránkách. Začneme
přípravou registrů a pomocného makra:
\newbox\ZWbox
% pracovní box
\newbox\ZWsectionbox
% zásobník textů
\newcount\ZWcount
\newcount\shapenum
% tvar odstavce
\newcount\globpar
\newtoks\shapetoks
\newif\ifgrid
% mřížka
\def\ZWstrut{\vrule height \splittopskip width \z@}
Další makro slouží k definici tvaru složeného boxu pro všechny texty v kapitole.
Za klíčovým slovem \ZWXinitbox budou následovat trojice počet,odsazení,šířka;,
vše bez mezer, hodnoty odsazení a šířky se zadávají stejným způsobem jako
všechny TEXové rozměry. Počet trojic není omezen, konec definice tvaru boxu
je označen tokenem \ZWinitbox. Při zpracování každé trojice se počet řádků
přičte do registru \shapenum a do \shapetoks se vloží odpovídající počet dvojic
určujících odsazení a šířku řádku. Primitiv \ifcat při testu kategorie následujících
dvou tokenů provádí úplnou expanzi. Tento typ testu si můžeme dovolit, protože
TEXová matematika není v seznamu parametrů povolena. Pokud je tedy podmínka
splněna, znamená to, že #4 je prázdný. V takovém případě je zpracování parametrů
ukončeno a do \next je vloženo \doshape. Pokud čtvrtý parametr není prázdný,
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podmínka nebude splněna. Text se proto bude ignorovat a provedou se příkazy
mezi primitivy \else a \fi. Zde je makro \next nadefinováno tak, aby vynutilo
zpracování další trojice parametrů.
\def\ZWXinitbox{\shapenum=0 \shapetoks={}\ZWinitbox}
\def\ZWinitbox#1,#2,#3;#4\ZWinitbox{\globpar#1
\advance\shapenum\globpar
\loop
\shapetoks\expandafter{\the\shapetoks #2 #3 }
\advance \globpar -1
\ifnum \globpar>0
\repeat
\ifcat $#4$\let\next\doshape\else
\def\next{\ZWinitbox#4\ZWinitbox}\fi\next}
Makro \doshape je převzato beze změny z makra \oblom [5]:
\def\doshape{\globpar=0
\def\par{\ifhmode\shapepar\fi}}
\def\shapepar{\prevgraf=\globpar \relax
\parshape \shapenum \the\shapetoks \endgraf
\globpar=\prevgraf
\ifnum\prevgraf>\shapenum
\let\par\endgraf \fi}
Sazba linek pro vizuální kontrolu textových oblastí je velmi jednoduchá. Použijeme hodnoty, které jsme si uschovali při definici tvaru složeného textového boxu.
Makro \ZWrules tedy vygeneruje odpovídající počet maker \ZWrule obsahujících
příslušné rozměry:
\def\ZWrules{\globpar\shapenum
\noindent\ZWstrut
\expandafter\ZWrule\the\shapetoks}
\def\ZWrule #1 #2 {%
\textcolor{rules}{\vrule
width #2 height 8pt}\penalty 0 \space
\advance\globpar -1
\ifnum\globpar>0\let\next\ZWrule\else
\let\next\par\fi\next}
Všiměte si, že makro \ZWrule využívá pouze šířku, odsazení ignoruje. Odsazení
je totiž definováno ve tvaru složeného boxu. Protože délka všech linek je přesně
rovna šířce řádku v boxu, lámou se řádky v penaltě před mezerou. Penalta je
tam zbytečná, bez ní by se řádky lámaly v mezerách.
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Text kapitoly vložíme do prostředí sectionbox, jehož parametrem je definice
tvarů textových oblastí, tedy posloupnost trojic počet,odsazení,šířka;. Do těla
tohoto prostředí vložíme buď makro \ZWrules, nebo text:
\newenvironment{sectionbox}[1]{%
\ZWXinitbox#1\ZWinitbox\global
\setbox\ZWsectionbox=\vbox\bgroup
\parindent 2em \lineskiplimit -12pt
\relax}{\par\egroup}
Při sazbě stránky potřebujeme odlomit box dané výšky. Současně musíme
nastavit požadovanou šířku, protože složený box má šířku určenou nejširším
řádkem. Pokud bychom nenastavili původní šířku podle definice dané textové
oblasti, mohl by box být umístěn na stránce nesprávně:
\def\ZWvbox{\ZWsplit\vbox}
\def\ZWvtop{\ZWsplit\vtop}
\def\ZWsplit#1#2#3{\setbox\ZWbox = #1{\vsplit
\ZWsectionbox to #2mm}\wd\ZWbox=#3mm}
Popis vzhledu stránky se vkládá do prostředí page, které je definováno tímto
předpisem:
\newenvironment{page}[1]{#1 \null
\vfill \parindent\z@ \unitlength 1mm
\begin{picture}(0,0)}%
{\ifgrid\ZWgrid\fi\end{picture}}
Nepovinný parametr obsahuje kód, který se má provést na začátku stránky.
Obvykle je to nastavení jiného typu pomocí makra \thispagestyle, ale může zde
být vynucený přechod na sudou či lichou stránku využitím maker \NewEvenPage
a \NewOddPage definovaných v balíčku zwpagelayout. Stránka je sestavována
pomocí prostředí picture, kdy makrem \put vkládáme postupně obrázky a texty
odlomené ze zásobníku. Protože nadpis kapitoly může být vložen i do obrázku,
musíme pomocnou mřížku vykreslit až na závěr. Příkaz pro tisk mřížky vyžaduje, aby rozměry a počet linek byly předem nastaveny na základě informací ze
zdrojového souboru XML:
\def\ZWgrid{\color{cyan}
\linethickness{.1pt}
\multiput(0,0)(0,15){\horizlines}{\line(1,0){\ZWlinewidth}}
\multiput(0,0)(15,0){\vertlines}{\line(0,1){\ZWTop}}
\color{magenta}\linethickness{.2pt}
\multiput(0,0)(0,75){\Horizlines}{\line(1,0){\ZWlinewidth}}
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\multiput(0,0)(75,0){\Vertlines}{\line(0,1){\ZWTop}}
\color{red}\linethickness{.5pt}
\put(0,0){\framebox(\ZWlinewidth,\ZWTop)[lb]{}}
\color{black}}
4.2. Definice schématu XML
Jazyk XML byl vytvořen tak, aby jeho zpracování bylo možné i bez znalosti
struktury, což v SGML z principu nelze. Nemuseli bychom se tedy definicí struktury vůbec zabývat, ale tím bychom se zbavili tří podstatných výhod. O dvou
jsme se již zmínili, je to kontrola správnosti (validace) pomocí standardních nástrojů a kontextová nápověda ve validujícím editoru. O třetí výhodě se zmíníme
v kapitole 4.3.
Svět XML nabízí dva jazyky pro popis struktury, které jsou funkčně velmi
podobné, XML schema [22] a Relax NG [18]. XML schema umožňuje určení
minimálního a maximálního počtu opakování elementu, zatímco Relax NG nabízí
pouze možnosti <optional>, <zeroOrMore> a <oneOrMore>. Tuto nevýhodu lze
však snadno obejít použitím Schematronu [19], k čemuž lze využít i NVDL [15].
Výhodou Relax NG je možnost specifikace nepovinné skupiny atributů. Přestože
zde tato vlastnost nebude potřebná, zvolili jsme použití Relax NG. Použití Schematronu pro důkladnější kontrolu není nutné. Celé schéma zde nebudeme uvádět,
ukážeme si pouze několik zajímavých částí.
Ve zdrojovém souboru budeme zadávat rozměry. Syntaktickou správnost
chceme validovat, proto validátor musí znát způsob, jak se rozměry zadávají
v TEXu. Rozměr můžeme zadat jako .5cm, .5in nebo .5\linewidth. Registr lze
tedy použít jako jednotku, k níž přidáme desetinné číslo. Zatímco \linewidth
bez číselné hodnoty je legitimní určení rozměru, jednotku cm samostatně použít
nemůžeme. Abychom schéma nekomplikovali, budeme předpokládat, že výchozí
číselná hodnota je vždy 1. O její doplnění se postará transformace. Definice
rozměrů a jejich použití pro určení výšky a šířky pak vypadá takto:
<!-- Jednotky, které zná TeX -->
<define name="def.abs.unit">
<choice>
<value>mm</value>
<value>cm</value>
<value>in</value>
<value>pt</value>
<value>bp</value>
<value>dd</value>
<value>pc</value>
<value>cc</value>
</choice>
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</define>
<!-- Relativní šířková jednotka,
cropwidth = na spad od kraje do kraje -->
<define name="def.width.unit">
<choice>
<value>linewidth</value>
<value>cropwidth</value>
</choice>
</define>
<!-- Relativní výšková jednotka,
cropheight = na spad od kraje do kraje -->
<define name="def.height.unit">
<choice>
<value>textheight</value>
<value>cropheight</value>
</choice>
</define>
<!-- Není-li uvedena číselná hodnota, předpokládá se 1 -->
<define name="attr.value">
<optional>
<attribute name="value">
<data type="decimal"/>
</attribute>
</optional>
</define>
<!-- Šířka -->
<define name="def.width">
<ref name="attr.value"/>
<attribute name="unit">
<choice>
<ref name="def.abs.unit"/>
<ref name="def.width.unit"/>
</choice>
</attribute>
</define>
<!-- Výška -->
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<define name="def.height">
<ref name="attr.value"/>
<attribute name="unit">
<choice>
<ref name="def.abs.unit"/>
<ref name="def.height.unit"/>
</choice>
</attribute>
</define>
Hlavním elementem knihy je <book>, který je definován takto:
<!-- @imgpath = kořenový adresář z obrázky
@jpg = podadresář s obrázky ve formátu JPG v RGB
@pdf = podadresář s obrázky ve formátu PDF v CMYK
@mode = draft: zobrazuje oblasti bez textu, jpg/pdf: volba obrázků
@grid = zapíná/vypíná pomocnou mřížku -->
<define name="elem.book">
<element name="book">
<attribute name="lang">
<value>cs</value>
</attribute>
<attribute name="svnId">
<data type="string">
<param name="pattern">$Id.*$</param>
</data>
</attribute>
<ref name="attr.grid"/>
<attribute name="imgpath"/>
<attribute name="jpg"/>
<attribute name="pdf"/>
<attribute name="mode">
<choice>
<value>draft</value>
<value>jpg</value>
<value>pdf</value>
</choice>
</attribute>
<optional>
<attribute name="title"/>
</optional>
<ref name="elem.sizes"/>
<ref name="elem.layout"/>
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<ref name="elem.images"/>
<ref name="elem.frontmatter"/>
<zeroOrMore>
<ref name="elem.part"/>
</zeroOrMore>
<ref name="elem.backmatter"/>
</element>
</define>
V elementu <sizes> nadefinujeme skutečné velikosti písma pro LATEXové
přepínače \normalsize, \small, \large apod. Element <layout> obsahuje parametry vyžadované balíčkem zwpagelayout. Z nich se též vypočtou hodnoty,
které jsou nutné při použití makra \ZWgrid. Úvodní a závěrečnou část knihy nebudeme zapisovat v XML, ale pro ušetření práce raději přímo v LATEXu. Elementy
<frontmatter> a <backmatter> určí místa, kam budou odpovídající soubory načteny. Je zřejmé, že části knihy, které nebudou zapsány v XML, budou obsahovat
i obrázky. Systém pro zpracování knihy však o nich musí vědět. Odkazy na tyto
obrázky proto uvedeme v elementu <images>. O tomto elementu se podrobněji
zmíníme v kapitole 4.3.
Vzhled stránky definujeme v elementu <page>. Následující ukázka vkládá
na stránku nadpis kapitoly, dva obrázky a obdélníkovou textovou oblast. LATEX
vytiskne všechny objekty v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny ve zdrojovém kódu
XML. Pokud chceme tisknout text do obrázku, musíme obrázek uvést dříve než
příslušný text.
<page thispagestyle="empty">
<titlebox halign="right" textalign="left">
<x>right</x> <y>Top</y>
<height unit="cm" value="3"/>
<width unit="cm" value="10"/>
</titlebox>
<img src="830/img101" pos="lt">
<height value="13.5" unit="cm"/>
<x>outer</x> <y>Top</y>
</img>
<img src="830/img097" pos="lb">
<width unit="mm" value="200"/>
<x>outer</x> <y>BOTTOM</y>
</img>
<text halign="right" valign="bottom">
<x>right</x> <y>97.5</y>
<height unit="cm" value="9"/>
<width unit="cm" value="10"/>
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</text>
</page>
Pokud chceme definovat složitější textovou oblast, musíme v elementu <text>
uvést několik elementů <shape>:
<text valign="bottom" halign="left">
<x>left</x> <y>82.5</y>
<shape>
<indent value="0" unit="cm"/>
<width unit="cm" value="8"/>
<height unit="mm" value="127.5"/>
</shape>
<shape>
<indent value="0" unit="cm"/>
<width unit="linewidth"/>
<height unit="mm" value="30"/>
</shape>
</text>
Na obrázku 6 jsou ukázány dvě vybrané stránky knihy. Strana 88 obsahuje
nadpis uvnitř obrázku. Na straně 27 jsou dva obrázky a dvě textové oblasti. Levý
sloupec má šířku 8 cm, pravý 9 cm. Nejenže je zlom mezi textovými oblastmi uprostřed odstavce, ale dokonce je zde rozdělené slovo. Současně si můžete všimnout,
jak se v odstavci, kde se na začátku píše zleva doprava, dělí na řádky víceřádkový
urdský text, který se píše zprava doleva. XELATEX tuto úlohu zvládá správně.
Ukázka zdrojového textu v editoru je na obrázku 7. Je zřejmé, že i editor si
poradí se správným zobrazením víceřádkového textu v urdštině. Není to však
obecnou vlastností všech editorů. Můžete si ale všimnout, že písmena v urdštině
nejsou správně spojena. Příčina problému spočívá v tom, že nemáme dostatečnou
kontrolu nad tím, který font pro který blok Unicode editor použije. Zde si editor
pro urdštinu vybral arabský font, který ale neobsahuje všechny znaky, jež urdština
potřebuje. Chybějící znaky vzal z jiného fontu. Znaky, které pocházejí ze dvou
různých fontů, však spojit nelze, proto urdské znaky zůstávají v izolovaných
formách. Protože text bude pouze vysázen a nikdy nebude použit pro jiný účel,
nezatěžujeme se korektním zápisem a v textu ponecháváme symboly, s nimiž si
TEX poradí. Zde je to dvojice znaků ‘‘, v jiných částech se vyskytují vlnky pro
vyznačení nezlomitelných mezer i \, pro vložení zúžené mezery.
Typ kapitoly může být chapter nebo section. Správnost vnoření není kontrolována. Typ kapitoly pouze určuje velikost fontu v nadpisu a způsob zápisu do
obsahu.
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Obrázek 6: Ukázka konečné podoby dvou stran s ořezovými značkami
4.3. Transformace XSLT
Zbývajícím krokem je transformace XSLT. Při popisu TEXové části jsme nadefinovali, jaký má být výsledek transformace, který musíme získat zpracováním
zdrojového souboru XML. Zde se ukáže dříve zmíněná třetí výhoda použití validace. Schéma totiž jasně určuje, jaké případy ve zdrojovém souboru mohou
nastat, vše ostatní je nepřípustné. Víme tedy, co je nutno v transformačních
šablonách ošetřit.
Celý transformační styl zde uvádět nebudeme. Ukážeme si pouze funkci, která
rozměr, zapsaný v XML, převede na TEXový zápis. V kapitole 4.2 jsme si řekli,
že transformace se musí postarat o vložení hodnoty 1, pokud číselná hodnota
uvedena není. To však není jediná úloha. Pokud v roli jednotky používáme TEXový
registr, musíme vložit i zpětné lomítko. Rozhodování je jednoduché. Jména všech
jednotek jsou dvoupísmenná, jména všech registrů mají více písmen.
<!-- Compose value and TeX unit, return 0mm on empty sequence -->
<xsl:function name="zw:TeXdim" as="xs:string">
<xsl:param name="dim" as="element()?"/>
<xsl:choose>
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Obrázek 7: Ukázka zdrojového textu v editoru
<xsl:when test="empty($dim)">
<xsl:text>0mm</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:variable name="value" as="xs:decimal"
select="if ($dim/@value) then $dim/@value else 1"/>
<xsl:variable name="unit-sep" as="xs:string"
select="if (string-length($dim/@unit) &gt; 2)
then ’\’ else ’’"/>
<xsl:value-of
select="concat($value, $unit-sep, $dim/@unit)"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:function>
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Konverze z XML do TEXu však není jedinou úlohou. Potřebujeme též zpracovat obrázky. Originály byly fotoaparátem uloženy ve formátu NEF. Programem
VueScan [21] byly upraveny a uloženy ve formátu TIFF s bezztrátovou kompresí.
Některé obrázky byly dodatečně oříznuty. Pro vkládání do sazby však potřebujeme buď náhledy v malém rozlišení uložené jako JPG, nebo finální podobu
v barevném prostoru CMYK. Další transformační styl tedy ve zdrojovém souboru
vyhledá názvy všech souborů s obrázky, které je nutno zpracovat. Tento styl hledá
v elementu <images> názvy všech souborů s obrázky použitých v částech, jež
jsou zapsány přímo v TEXu.
4.4. Automatizace zpracování
Transformaci a kompilaci XELATEXem lze spouštět ručně, ale konverze obrázků je
náročnější. Jejich celkový počet ve formátu TIFF je více než 2 000, ale v knize jich
nakonec bylo použito 296, což lze rychle zjistit výrazem count(//img). Při ruční
konverzi obrázků bychom jistě často chybovali. Pokud bychom chtěli konvertovat
všechny fotografie bez výběru, bylo by první zpracování časově velmi náročné
a potřebovali bychom velký diskový prostor. Proces je tedy nutno automatizovat.
Výhodným nástrojem pro práci s XML je Ant [20]. Přestože spouštění jiných
programů je možné, v tomto případě se pro kompilaci XELATEXem hodit nebude.
Ant nabízí úlohy <depend> a <dependset> pro nastavení libovolných závislostí,
ale v našem případě budou výsledné soubory ve formátu PDF závislé na obrázcích,
přičemž názvy souborů zjistíme až během transformace. Proto zkombinujeme dva
nástroje. Ant spustí dvě nezávislé transformace. Při první vygeneruje soubor pro
zpracování XELATEXem, druhá transformace vygeneruje Makefile, který bude
použit pro konverzi obrázků a TEXovou kompilaci. Řídicí soubor pro Ant je velmi
jednoduchý:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project basedir="." default="make">
<property name="src" value="BharatKeRang.xml"/>
<target name="auxcopy">
<delete file="zwpath.sty.aux" failonerror="no"/>
<exec executable="./auxcopy.sh"/>
</target>
<target name="xslt.make"
description="Build the Makefile" depends="auxcopy">
<xslt basedir="." style="Makefile.xsl"
in="${src}" out="Makefile"/>
</target>
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<target name="xslt.tex"
description="Build the XeLaTeX source text"
depends="auxcopy">
<xslt basedir="." style="xml2tex.xsl"
in="${src}" out="BharatKeRang.tex"/>
</target>
<target name="make" depends="xslt.make,xslt.tex"
description="Build all">
<exec executable="make">
<arg value="dirs"/>
</exec>
<exec executable="make">
<arg value="-j"/>
<arg value="3"/>
</exec>
<delete file="zwpath.sty.aux" failonerror="no"/>
</target>
</project>
Za zmínku stojí, že i make se v něm pouští dvakrát. Při prvním spuštění
se generují potřebné adresáře pro obrázky. Protože při psaní knihy se můžeme
rozhodnout, že obrázky, které jsme chtěli použít, nakonec nevložíme, při prvním použití programu make se tyto nadbytečné soubory smažou, aby na disku
nezabíraly místo. Zvláštní úlohu plní skript auxcopy.sh:
#!/bin/bash
# $Id: auxcopy.sh 178 2012-09-30 21:48:37Z zw $
sty=zwpath.sty
aux=$sty.aux
if [ -f $sty ]
then
if [ -f $aux ]
then
diff -q $aux $sty && mv -v $aux $sty || rm $aux
else
cp -pv $sty $aux
fi
else
echo ’%’>$aux
fi
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Při transformaci totiž vzniká mimo jiné soubor zwpath.sty, na němž závisí
tvorba všech PDF souborů. Tento soubor se však zřídka mění. Při tvorbě obálky
a předsádek by se zbytečně sestavovala celá kniha. Tento skript proto nejprve
vytvoří kopii souboru zwpath.sty. Při spuštění cíle dirs tento skript zkontroluje,
zda se nově vygenerovaná verze liší. Pokud ne, nahradí se zkopírovanou verzí, takže
čas vytvoření zůstane zachován. Jako poslední akce programu Ant je uschovaný
soubor smazán. Závěrečné smazání uschovaného souboru i příkaz echo ’%’>$aux
řeší případ, kdy soubor zwpath.sty ještě neexistuje, nebo předchozí sestavování
skončilo chybou a soubory jsou poškozeny.

5. Závěr
Vytvořený systém demonstruje, jak lze spojení nástrojů využít pro efektivní práci,
kdy jsou syntaktické chyby detekovány již ve fázi editace zdrojového souboru
a kontextová nápověda usnadňuje orientaci v rozsáhlém repertoáru atributů.
Soubory potřebné pro sazbu takové knihy mají méně než 600 řádků schématu
Relax NG, méně než 700 řádků XSLT a méně než 100 řádků TEXových maker,
zbytek je ve standardních balíčcích, které jsou obsaženy v distribucích MiKTEX
i TEX Live. Přestože je rozsah schématu Relax NG a transformačního stylu
XSLT zdánlivě objemný, jedná se opět o soubory XML s pevnou syntaxí, takže
jejich tvorba s použitím validujícího editoru je snadná a rychlá. Všechny použité
soubory včetně příkladu najdete na webové stránce knihy, pro jejíž sazbu byly
použity [12].
TEXová část řešení našla později uplatnění i při sazbě dvojjazyčné sbírky
poezie [8]. Texty byly opět uschovány v boxech a následně nalámány na stránky
tak, aby vytvořily zrcadlový překlad.
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Summary: Typesetting an Illustrated Publication with
a Floating Text
The algorithms of TEX are intended for text processing, they are not designed to
work with external images. This work is left to the output drivers. The drivers
follow evolution of polygraphy. Thus especially by using the graphicx package,
images in common formats can easily be included in a way independent of the
output driver used. The LATEX format is primarily aimed at typesetting texts
containing a few tables or figures. The mechanism of floating objects ensures
that the tables and figures automatically find a convenient place within the text.
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Another situation arises if the main part of the publication consists of pictures
the position of which is bound to a strict place of a page and the text should float
around them. Moreover, it is required that the text floats to the next page in the
middle of a paragraph and then be typeset to a column of different width. In
such a case the existing approach cannot be used and a set of appropriate macros
must be developed. The article shows how XML and XELATEX with a special set
of macros was used to typeset an illustrated publication.
Key words
floating text, XELATEX, XML, XSLT, validation.
Zdeněk Wagner
Ice Bear Soft
http://icebearsoft.euweb.cz
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TEX Live v kapse aneb
iPad + Raspberry Pi + WiFi

Zdeněk Wagner

Abstrakt: Článek představuje spojení tabletu s mikropočítačem Raspberry Pi,
které umožňuje provozovat TEX Live téměř v kapesním měřítku. S využitím
informací z citované literatury článek poslouží jako podrobný návod pro instalaci.
Klíčová slova: Raspberry Pi, TeX Live, tablet.

Úvod
Tablety jsou nyní stále více nejen módní záležitostí, ale i pomůckou, kterou lze
vzhledem k malým rozměrům mít neustále u sebe. Populární iPad má však uzavřený systém, který navíc neumožňuje snadné sdílení souborů mezi jednotlivými
aplikacemi. Z TEXového světa je dostupný pouze LATEX. Jedna aplikace byla představena na konferenci ConTEXt Meeting [1]. AppleStore obsahuje řadu volných
i komerčních aplikací, jejichž popis je velmi stručný. Podrobnosti uživatel zjistí
až po instalaci a vyzkoušení, ale obecně lze říci:
1. Chybí podpora pro plain TEX a ConTEXt.
2. Chybí podpora různých rozšíření, jako je encTEX.
3. Chybí podpora jiných sázecích strojů, luaTEX a XETEX.
4. Přístup k prostoru jiných aplikací je omezený a s tím jsou spojeny potíže
s tvorbou a vkládáním grafiky.
5. Lze očekávat problémy s instalací vlastních fontů, volných i komerčních.
LATEX na iPadu je tedy zřejmě pouze jednoduchý nástroj, který pro vážnou
TEXovou práci použít nelze. Má-li iPad nahradit notebook, je nutno práci s TEXem
řešit jiným způsobem.

Raspberry Pi
Raspberry Pi [2] je počítač se základní deskou velikosti kreditní karty (obr. 1).
Vyniká nejen malými rozměry, takže se skutečně vejde do kapsy, ale i velmi nízkou
cenou. Tyto výhody jsou však vykoupeny tím, že Raspberry nemá žádná vlastní
periferní zařízení. Monitor lze připojit na HDMI, myš a klávesnici na USB. Porty
USB jsou jen dva, takže při požadavku připojení více zařízení je nutno přikoupit
USB hub. Nechybí RJ45 pro připojení ethernetového kabelu. K napájení slouží
doi: 10.5300/2013-3-4/157
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Obrázek 1: Raspberry Pi, skutečná velikost. Na levé straně WiFi zasunutý v portu
USB a připojený ethernetový kabel, vpravo připojeno napájení do microUSB
a vložena paměťová SD karta. Snímek pořízen iPadem.

microUSB. Raspberry nemá žádný disk, místo něj se používá SD karta. Pro práci
s tímto počítačem byl vytvořen operační systém Raspbian odvozený z linuxové
distribuce Debian. K dispozici tedy máme zdarma široké softwarové vybavení
včetně distribuce TEX Live (počínaje verzí 2013).

Raspberry Pi a WiFi
Na internetu lze najít jak popis periferií Raspberry [3] a jejich oživení, tak přesný
postup nastavení WiFi hotspotu [4]. Je nutné si uvědomit, že iPad budeme připojovat bezdrátově k Raspberry, který tedy musí pracovat jako hotspot (access
point, česky přístupový bod). Tento režim podporují pouze některé WiFi připojitelné do USB. Autor článku používá Ralink RT5370, který lze koupit levně
i v ČR.
Při konfiguraci WiFi v Raspberry Pi je bezpodmínečně nutné nastavení pevné
IP adresy a nakonfigurování DHCP serveru. Připojený iPad pak dostane svou IP
adresu automaticky. Pevná IP adresa Raspberry bude důležitá v okamžiku, až
budeme z iPadu Raspberry ovládat protokolem SSH.
Zmíněná stránka popisuje nejen konfiguraci WiFi, ale i ethernetového připojení
Raspberry. Pokud je vše provedeno správně a Raspberry je připojen ethernetovým
kabelem k internetu, získá iPad jeho prostřednictvím plnou konektivitu.
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V principu by mělo být možné použít v Raspberry Pi dvě WiFi zařízení
současně. Jedno zařízení by sloužilo jako hotspot, druhé by se připojilo k existující
bezdrátové síti. To se mi však nepodařilo nakonfigurovat. Chyba v konfiguraci
může být natolik závažná, že přestane fungovat nejen hotspot v druhém USB,
ale i ethernet. Je tedy vhodné mít přímé připojení k monitoru i možnost připojit
klávesnici. Zálohování konfigurace, která již někdy fungovala, snad není nutno
připomínat.

Terminálové připojení
Nejlépe hodnocenou aplikací pro připojení protokolem SSH je iSSH. Program sice
není zdarma, ale jeho cena je nízká. V aplikaci lze nakonfigurovat pojmenovaná
spojení, takže potřebné informace není nutno mít v hlavě. Příklad je ukázán
na obrázku 2. Zde právě využijeme znalost pevné IP adresy. Aplikace iSSH
umožňuje i autentizaci klíčem. Dvojici klíčů umí vygenerovat a veřejný klíč si

Obrázek 2: Konfigurace spojení v iSSH
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můžeme odeslat elektronickou poštou. Ve starších verzích aplikace umožňovala
i X11 forwarding, ale nový iOS některé funkce implementuje jinak, takže tato
možnost není k dispozici. Je možné, že ji vývojáři opět implementují. Závada byla
nahlášena jako chyba a hlášení bylo přijato.
Než budeme moci SSH využít, je nutno navázat spojení. Provedeme to běžnou
volbou bezdrátové sítě v nastavení. Od tohoto okamžiku bude tablet připojen
pouze prostřednictvím Raspberry Pi.

Instalace softwaru v Raspberry Pi
Máme-li funkční terminálové spojení, můžeme další instalaci provádět přímo
z iPadu. Instalace TEX Live se provádí zcela stejně jako v každé jiné linuxové
distribuci. Protože v úvahu přichází pouze síťová instalace, je nutné mít v době
instalace internetové spojení přes ethernet.
Instalaci běžných linuxových programů provádíme příkazem apt-get, který
uživatelé Debianu dobře znají. Seznam programů, jež je dobré si nainstalovat,
záleží na osobní potřebě každého uživatele. Vždy však budeme potřebovat web
server. K dispozici je více možností. Autor článku se rozhodl pro Apache, protože
ho na jiných počítačích používá již čtvrt století a umí ho nakonfigurovat i bez
čtení dokumentace.

Sdílení souborů
Jak již bylo uvedeno, iSSH nedisponuje grafickým terminálem. Výsledek tedy
nevidíme přímo, vytvořený soubor musíme přenést do jiné aplikace. Jednou
z možností je využití webu. PDF lze zobrazit přímo ve webovém prohlížeči Safari.
K tomu je vhodné symbolicky nalinkovat pracovní adresář do prostoru webového
serveru.
Zatímco přenos výsledného souboru je snadný, sdílení zdrojových souborů
představuje problém. Pokud je Raspberry Pi připojen i přes ethernet, máme
plnou síťovou konektivitu a soubory lze přenášet mezi Raspberry a jinými počítači
běžnými internetovými protokoly. Situace je však jiná, pokud máme k dispozici
pouze bezdrátové spojení mezi Raspberry a iPadem. Zde je komunikace prakticky
nemožná. Práci s touto kombinací zařízení je tedy nutno naplánovat předem
a soubory si na Raspberry nakopírovat.
Jistou možnost nabízí zařízení MobileLite Wireless [5]. K mobilnímu zařízení
se připojí pomocí WiFi, k počítačům prostřednictvím USB. Zařízení funguje
jako hotspot, ale může fungovat i jako bridge. Teoreticky tedy můžeme iPad
připojit k MobileLite a jeho prostřednictvím k Raspberry. Současně můžeme
připojit MobileLite do Raspberry přes USB. Takové sdílení souborů však za160

řízení nepodporuje. Pokud je zapnut hotspot, z USB počítače se bere pouze
napájení. Pokud je MobileLite připojen jako USB disk, nelze WiFi aktivovat.

Zkušenosti
Spojení iPadu s Raspberry Pi bylo v praxi vyzkoušeno za různých okolností,
zejména v místech, kde nebylo žádné síťové připojení k dispozici. TEXoval jsem
například cestou v metru s použitím dotykové klávesnice iPadu. Prováděl jsem
uprostřed lesa korektury pětisetstránkové knihy. Zmíněné přístroje byly využity
při dvoudenním semináři LATEXu. Přitom bylo možno přepínat mezi prohlížečem
PDF na iPadu, jímž byla promítána předem připravená prezentace, a iSSH
s ukázkami běhu LATEXu.
Obecně lze říci, že dotyková klávesnice není pro psaní textu pohodlná. Předpokládáme-li psaní delšího textu, je lepší mít k iPadu bezdrátovou klávesnici.
Tato klávesnice však neumožňuje přepínání písma. Psaní vícejazyčného dokumentu kombinujícího například češtinu s hindštinou anebo urdštinou bude velmi
neschůdné.
K napájení Raspberry Pi je možno využít PowerBank. Takové bateriové články
jsou běžně dostupné a při kapacitě 1 600 mAh vydrží několik dnů. Podle mých
odhadů stačí na pět dnů, některé internetové zdroje uvádějí týden. Raspberry
Pi s iPadem lze tedy poměrně dlouhou dobu používat i v prostředí, kde není
k dispozici síťové připojení ani zdroj elektrické energie, za předpokladu, že byly
všechny potřebné soubory v předstihu na Raspberry Pi nakopírovány.
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Summary: TEX Live in a Pocket or
iPad + Raspberry Pi + WiFi
The article presents the possibility of using a tablet together with Raspberry Pi
and thus using TEX Live almost on a pocket-size equipment. Using information
from the literature cited the article can also serve as a step-by-step manual for
setting-up the system. Described equipment was used for correcting a book of 500
pages in a middle of a forest where neither internet connection nor electric power
source were available. It was also used during two-day LATEX seminar where slides
(generated in advance) were shown using a PDF viewer and Raspberry Pi was
used to demonstrate running LATEX.
Key words: Raspberry Pi, TeX Live, tablet
Zdeněk Wagner
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Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na
základních a středních školách

Zuzana Václavíková

Abstrakt: Příspěvek se věnuje průzkumu dovedností editace textu mezi učiteli
základních a středních škol. Budou uvedeny statistiky používání počítačových
programů pro sazbu textu a obrázků a ukázky špatné nebo nevhodné sazby, stejně
jako návrh řešení relativně neuspokojivého stavu. Jako statistický vzorek byla
brána skupina učitelů studujících na Ostravské univerzitě v Ostravě rozšiřující
studium matematiky v letech 2008–2012.
Klíčová slova: typografie, sazba, text.

1. Úvodem
Ačkoliv k současné podobě písma vedla cesta dlouhá několik tisíciletí, dějiny
typografie jsou vymezeny přelomem středověku a novověku spolu se začátky
knihtisku. Podoba písma i pohled na „krásu textu“, ať už v podobě psané nebo
tištěné, se během této doby často měnil. Každopádně 20. století vložilo do písma
především informativní funkci a osobní počítače jí vtiskly zcela nový charakter.
Ještě nedávno byl ve školních lavicích prioritou tzv. krasopis a všichni jsme
se byli nuceni učit úhlednosti svých záznamů. Se zavedením počítačů do škol se
jednoznačně ustoupilo od tlaku na vzhledný písemný projev, protože text sázený
pomocí editorů nahradil formu psanou. Bohužel krasopis nebyl nahrazen ničím,
co by nás učilo, jak vytvářet elektronický text úhledně a správně.
Textové editory nabízejí nepřeberné množství nástrojů, umožňují nám zahltit
plochu nejen různobarevným písmem, ale i obrázky, kliparty a dalšími „okrasami“.
Výsledek je rychlý, práce jednoduchá a ona barevnost v nás evokuje klamný dojem
krásy. Žáci se v hodinách počítačů učí využívat všechny nástroje a mají pocit, že
je potřeba je za všech okolností nakombinovat v jednom souboru. Rychlý nástup
počítačů s sebou nesl fakt, že samotní učitelé mají většinou minimální povědomí
o správné sazbě písma a tyto názory předávají dál dětem, které je budou předávat
dalším generacím.

2. Gramotnost versus kvalitní editace textu
Příspěvek mapuje dovednosti současných učitelů základních a středních škol v oblasti sazby textu. Cílem bylo charakterizovat nejčastější chyby a nedostatky a jejich
doi: 10.5300/2013-3-4/163
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sumarizací pak rozběhnout jakousi „osvětu“. Za statistický vzorek byla brána
skupina třiceti pěti učitelů studujících v rámci celoživotního vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě rozšiřující studium matematiky v letech 2008–2012.
Posuzována byla kvalita jejich závěrečných prací z různých oblastí matematiky.
Všichni respondenti mají vysokoškolské vzdělání učitelského nebo příbuzného
směru a ve sledovaném období aktivně působili jako pedagogové na základní nebo
střední škole.
Na výsledky průzkumu neměl vliv věk respondentů (25–52 let), vzdělávací
stupeň, na kterém působí, pohlaví respondentů ani jejich pedagogické zaměření.
Všechny závěrečné práce byly napsány v programu Microsoft Word (součást
kancelářského balíčku Microsoft Office) ve verzích 2007 nebo 2010 a všichni
respondenti uvedli, že se subjektivně domnívají, že práci s tímto editorem ovládají.
Samostatně se vyhodnocovala sazba textu, sazba obrázků, tabulek a grafů
a sazba matematického textu.
2.1. Sazba textu
Z průzkumu vyplynulo, že pouze 57 % prací mělo dostatečně čitelný text bez
závažnějších chyb. Mnohé chyby se objevovaly napříč všemi pracemi a do seznamu
„závažnějších chyb“ nebyly zahrnuty, protože by výsledné statistiky značně zkreslily. Mezi takové chyby patřily například nesprávný řádkový zlom nebo nesprávné
vkládání interpunkce. Nejčastěji se objevovaly jednoznakové předložky (k, s, u,
v, z) a jednoznakové spojky (a, i) na konci řádků, v některých pracích se objevovalo navíc nesprávné dělení slov. Z tohoto pohledu bylo posuzování kvality textu
relativně benevolentní, sledované nedostatky byly většinou opravdu tak hrubé,
že znepřehledňovaly text nebo narušovaly jeho smysluplnost.
Nejčastějšími chybami byly:
• odsazování textu pomocí umělých mezer, nezarovnávání nebo špatné zarovnávání textu;
• používání velkého počtu různých fontů a velikostí písma;
• mezery před interpunkcí a nevynechání mezery za interpunkcí;
• nedodržování zvolených okrajů, neopodstatněně velké mezery v textu u zlomu
stránek nebo odstavců;
• uměle vkládané číslování stránek;
• špatné použití znaků (nejčastěji symbol palce místo českých uvozovek);
• zaměňování pomlčky a spojovníku, případně vkládání znaménka minus;
• ručně doplňované některé symboly.
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Uveďme alespoň pár ukázek. Na obrázku 1 vidíme hned několik nedostatků.
U popisu symbolů není žádné zarovnání, jsou zde navkládány umělé mezery, není
použita stejná symbolika pro označení matematických objektů (například u konjunkce jsou výroky vpravo vyznačeny tučně, ale vlevo tučně nejsou). Matematické

Obrázek 1

Obrázek 2
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znaky ∪, ∩, ∈, ∀, . . . jsou vkládány velmi zajímavě – jsou nakresleny v programu
Malování a vkládány jako obrázky do textu. U symbolu ∈ si dokonce můžeme
všimnout, že jako obrázek byl ořezán špatně (chybí jeho spodní část), a bohužel
je takto vkládán v celé práci.
Na obrázku 2 kromě přesahu okrajů vidíme mnoho nedostatků také v sazbě
matematického textu – znaménka zasahují do čísel, podobně jako šipky.
Do jaké hloubky je možné zajít s volbou typu, velikosti i řezu písma a jaký je
výsledek, je zřejmé z obrázku 3. Poznamenejme, že se nejedná jen o „výjimečně
pestrou“ stránku, ale že stejný vzhled měla celá práce.

Obrázek 3
166

2.2. Vkládání obrázků, tabulek a grafů
Pouze 62 % prací obsahovalo obrázky s dostatečným rozlišením a kvalitní tabulky
a grafy. Práce, které byly z tohoto pohledu dobře zpracované, měly grafy vytvořené
v prostředí GeoGebra nebo WolframAlpha.
Nejčastějšími nedostatky bylo vkládání:
• obrázků převzatých z internetu v nedostatečné kvalitě (mnohdy s pozadím
specifikujícím autora obrázku nebo webovou stránku, ze které byly obrázky
převzaty);
• obrázků skenovaných s nízkým rozlišením;
• tabulek vytvořených jako samostatné části, formálně spojených v grafickém
prostředí;
• obrázků, tabulek a grafů, používajících jiný font, jiné značení nebo jinou
matematickou symboliku než zbytek textu (a to bez doplňujícího vysvětlení
těchto odlišností);
• obrázků špatně ořezaných.
Opět uveďme pár ukázek. Na obrázku 4 je vidět, že tabulka (pyramida) byla
vytvořena samostatně po řádcích a pak byly řádky relativně nekvalitně slepeny
dohromady. Pro sazbu matematického textu není použito matematické prostředí
a je zde nevhodná dvojí symbolika pro znak minus – operace minus je značena
pomlčkou a symbol pro záporné číslo spojovníkem. To může vést k nesprávné
představě o chápání záporných čísel a práci s nimi.
Na obrázku 5 je vložený obrázek ve velmi nízké kvalitě. Problém je také v tom,
že autorka popisovala tříprvkovou množinu obsahující jeden stůl a dvě různé
židle, nicméně obrázky židlí jsou stejné. Protože žáky paralelně učíme, že množina
může daný prvek obsahovat jenom jednou, tj. množina M = {a, a, b} = {a, b}
je dvouprvková, může být taková ilustrace značně zavádějící a zpravidla vede
k nesprávným návykům při práci s množinami u malých žáků. Další chyby jsou
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tučně sázené čárky, různé písmo pro označení prvků z1 , z2 nebo různé mezery
kolem čárek.
Na obrázku 6 je patrné, že graf byl vložen v nízkém rozlišení. Dále kromě
gramatické chyby v textu ve slově „jeli-li“ autorka celkem nahodile přepíná do
kurzívy a zpět. Vzhledem k tomu, že se jednalo o text určený žákům středních
škol, mohlo zde být použito matematické symboliky jak pro obecný kvantifikátor,
tak pro implikaci.
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2.3. Sazba matematického textu
Při hodnocení sazby matematického textu se obdobně jako u posuzování textu
nepovažovalo za hrubou chybu mnoho jevů, které čeština zakazuje. Například
pokud v desetinných číslech byla používána tečka místo čárky, nebylo to bráno
jako chyba, pokud byla sazba v celé práci jednotná.
Ve 20 % prací nebylo použito pro sazbu matematického textu matematické
prostředí vůbec, ve 14 % bylo použito pouze někdy. V jedné práci byly dokonce
složitější symboly dopsány ručně.
Nejčastější chyby, které se objevovaly, byly:
• sazba matematického textu kombinováním editoru rovnic a textu (nejčastěji
tak, že v matematickém prostředí byl vytvořen pouze symbol, který není
možné vložit do textu, a ostatní část byla sázena běžným textem);
• nepoužití správného symbolu (například místo označení pro stupeň se použilo velké písmeno O nebo nula 0 v pozici horního indexu);
• nepoužívání mezer v matematickém prostředí;
• použití různých symbolů pro stejný znak (minus, krát, . . . );
• neoddělování matematického textu od zbytku mezerou;
• nekvalitní sazby složitějších objektů (matice, zlomky, . . . ).
Uveďme další ukázky. Na obrázku 7 vidíme použití hvězdičky jako znaku pro
násobení a zároveň nezmenšené hvězdičky v horním indexu. V zápisu je tak zcela
nejasné, která hvězdička co znamená.
I přesto, že v některých pracích bylo použito pro matematický text matematické prostředí, sazba je často nekvalitní, místy úplně nečitelná. Na obrázku 8
vlevo za znakem × nejsou správně vytvořené mezery a text je i vizuálně nepěkný.
Často se opakující chybou bylo nesjednocení písma (typ i velikost) v textu
a v matematickém prostředí. Pokud bylo možné daný úsek vysázet jako běžný text
(nevyskytoval se tam žádný speciální symbol), autoři často matematické prostředí
nepoužili. Proto se pak za sebou objevují odlišné fonty, jak vidíme na obrázku 8
uprostřed. V prvním řádku je zápis čísel bezpatkový (stejně jako písmo použité
v textu), ve druhém řádku byl text vysázen v matematickém prostředí písmem
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patkovým, protože bylo nutné použít odmocninu. Na obrázku 8 vpravo vidíme
nesprávné použití symbolu pro součin (podle bezpatkového písma poznáme, že
bylo vysázeno jako text).
Častou chybou bylo nesprávné používání symbolů. Na obrázcích 9 a 10 vidíme
nesprávné závorky (zde použit symbol ostré podmnožinové relace ⊂) nebo špatné
označení čárkovaných veličin. Dále ve stejné práci vidíme špatný řádkový zlom
v rovnosti nebo nesprávné použití symbolu pro součin.
Protože se k sazbě matematických pasáží nepoužívá matematické prostředí,
velmi často se objevovaly buď nespárované závorky, nebo byla jedna ze závorek
sázena jinak, jak vidíme na obrázku 11.
Střídání řezu a typu písma vedlo u mnoha prací k odlišnému značení stejných
objektů. Například na obrázku 12 jsou parametry a, b, c nejdříve značeny tučně,
poté netučně kurzívou. Že se jedná o stejný objekt si musí čtenář domyslet sám.
Nesprávná symbolika se často objevovala také u označení stupňů. Na obrázku 13 vidíme symbol pro stupně nahrazen nulou v pozici horního indexu.
Autor také zřejmě zapomněl včas přepnout z horního indexu do normálního
písma, proto je zde pozůstatek v podobě středníku před číslem 360. Pravděpodobně si toho poté autor práce všiml a středník pak vložil správně, ale z horního
indexu jej nevymazal.
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3. Co s tím?
Je potřeba se smířit s faktem, že ačkoliv psaná podoba písma zřejmě tak brzy
nevymře, budoucnost písemného projevu bude patřit digitálním dokumentům.
Proto dnes zanikající krasopis bude nutné nahradit krasopisem elektronickým,
který by v sobě zahrnoval nauku o správné sazbě písma, tvorbě grafických materiálů, případně v budoucnu i správné tvorbě webových stránek. Tato pravidla
je nutná v žácích pěstovat od prvních setkání s písmem – mnoho zásad by si
měli zafixovat již u psaného projevu. V elektronické podobě jim pak bude jejich
používání připadat samozřejmé. Lze doporučit například knihu [2] nebo [1].
Typickým příkladem je oddělování jednoznakových předložek od slova, které se
v psaném projevu často dokonce doporučuje, aby konce řádků v sešitě nezůstávaly
nevyužité (především v nižších ročnících, kdy mají žáci písmo velké a do řádku
se tak vejde málo slov). Špatný návyk se v pozdějším věku jen velmi těžko
odbourává. Základem úspěchu je ale to, aby pravidla znali a dodržovali učitelé,
protože předkládáním nekvalitních textů se chyby budou šířit dále a žákům budou
po čase připadat normální. Silný tlak v tomto směru je proto nutné vyvinout na
instituce připravující budoucí učitele, stejně jako na osvětu již aktivních učitelů,
ať už formou proškolení, nebo nabídkou poradenství.
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