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Apèndix A

Les classes estàndard de

documents LATEX

Els treballs cient́ıfics són informes escrits i publicats on es descriuen resultats originals de
recerca, segons s’explica a l’apartat 1.2. Les necessitats de composició de textos dels professors
i els investigadors són molt més diverses, però, com es desprèn dels exemples del caṕıtol 0. Es
pot ben dir que els professors i els investigadors reparteixen el seu temps i les seves energies
entre la docència, la recerca i la gestió, en proporcions que varien segons factors tals com l’edat,
la categoria acadèmica i l’entorn laboral.

El LATEX pretén donar un suport integral a gairebé totes les necessitats de composició
de textos dels professors i els investigadors. Les classes estàndard de documents LATEX en
cobreixen les principals: les classes article, report i book permeten compondre articles de revista,
comunicacions a congressos, tesis doctorals i de llicenciatura, reports tècnics i de recerca, apunts
d’assignatures i llibres, mentre que la classe letter permet escriure cartes i la classe slides permet
compondre transparències de retroprojecció a partir dels escrits esmentats abans, per exemple
per presentar un treball cient́ıfic en un congrés o per fer una classe.

Les classes estàndard article, report i book

Els diferents escrits que es poden compondre com a documents LATEX varien en la seva orga-
nització. A diferència dels articles de revista, les comunicacions a congressos, les tesis doctorals
i de llicenciatura, els reports tècnics i de recerca i els apunts d’assignatures, els llibres solen
incloure diversos materials preliminars, entre els quals destaquen l’anteportada, el frontispici, la
portada, la pàgina de crèdits, la dedicatòria, l’́ındex o sumari, els ı́ndexs de figures i de taules,
el pròleg, el prefaci i els agräıments, com també les darreries, entre els quals destaquen la bi-
bliografia o la llista de referències bibliogràfiques i l’́ındex alfabètic. Amb tot, alguns d’aquests
elements organitzatius són presents també als altres tipus d’escrits, sobretot la portada i la
llista de referències bibliogràfiques.

L’editorial que publica un treball és normalment l’encarregada de compondre alguns dels
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materials preliminars, per la qual cosa les classes estàndard de documents LATEX només en
donen un suport bàsic. Tant l’anteportada com el frontispici, la pàgina de crèdits, la dedi-
catòria, el pròleg, el prefaci i els agräıments es poden compondre com a caṕıtols no enumerats,
mitjançant la macro \chapter*. L’́ındex es compon mitjançant la macro \tableofcontents

(vegeu l’apartat 3.3), l’́ındex de figures es compon mitjançant la macro \listoffigures (ve-
geu l’apartat 6.1) i l’́ındex de taules es compon mitjançant la macro \listoftables (vegeu
l’apartat 6.2). Al caṕıtol 7 s’explica com compondre la bibliografia o la llista de referències
bibliogràfiques. La composició de l’́ındex alfabètic s’explica al caṕıtol 8.

Aquests elements organitzatius es poden integrar en un document LATEX de classe book

mitjançant les marques \frontmatter, \mainmatter i \backmatter. La macro

\frontmatter

fixa la numeració de les pàgines amb nombres romans en minúscula per compondre els materials
preliminars del llibre, mentre que la macro

\mainmatter

torna a fixar la numeració estàndard de les pàgines, amb nombres àrabs, per compondre el cos
del llibre. La macro

\backmatter

també fixa la numeració de les pàgines amb nombres àrabs, per compondre les darreries
del llibre. A més, en els materials preliminars (és a dir, entre les marques \frontmatter i
\mainmatter) i en les darreries (és a dir, entre les marques \backmatter i \end{document}),
les marques de divisió en caṕıtols \chapter componen els t́ıtols de caṕıtol sense numeració,
però en generen una entrada a l’́ındex del llibre, amb la qual cosa basta escriure

\chapter{Prefaci}

en comptes de

\addcontentsline{toc}{chapter}{Prefaci}

\chapter*{Prefaci}

per començar a escriure el prefaci del llibre.
Quant a la portada, els articles de revista i les comunicacions a congressos solen incloure el

t́ıtol, els autors i les adreces i la data directament al començament del document, a la primera
pàgina, mentre que les tesis doctorals i de llicenciatura, els reports tècnics i de recerca, els
apunts d’assignatures i els llibres els solen incloure en una portada, en una pàgina a part.

La macro

\title{text}

especifica la composició de text com a t́ıtol del treball. Tot i que el LATEX compon normalment el
t́ıtol en un paràgraf a part, centrat entre els marges esquerre i dret, es poden introduir marques
expĺıcites de tall de ĺınia \\ dins l’argument text.

La macro
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\author{autor \and · · · \and autor}

especifica la composició de l’argument o dels arguments autor com a noms i cognoms de l’autor
o els autors del treball. Es poden incloure també els noms de les institucions on treballen els
autors i les seves adreces, tant postals com electròniques, introduint-hi marques expĺıcites de
tall de ĺınia.

Les adreces electròniques se solen compondre amb famı́lia mecanogràfica, és a dir, com a
arguments de marques \texttt o dins l’àmbit de declaracions \ttfamily. En qualsevol cas,
el LATEX compon normalment els noms i les adreces dels autors en un paràgraf a part, centrat
entre els marges esquerre i dret i en diverses columnes, una per a cada autor del treball, llevat
que les columnes resultin massa amples per cabre totes dins l’amplada de la caixa. En aquest
cas, el LATEX compon les dades de cada autor en un paràgraf a part.

La macro

\date{text}

especifica la composició de l’argument text com la data en què s’ha escrit o en què s’ha publicat
el treball. Si s’omet aquesta macro, el LATEX hi inclou la data en què es processa el document,
la qual cosa és equivalent a posar la macro \today com a argument de la macro \date. En
aquest cas, a fi que la data sigui composta en el format correcte, per exemple en català, cal
activar l’opció catalan del paquet de definicions babel (vegeu l’apartat 4.4).

Aleshores, per evitar compondre la data en què s’ha escrit, publicat o processat el document
LATEX cal escriure la macro \date{}, és a dir, amb l’argument text buit o en blanc.

Els arguments de les marques \title, \author i \date poden incloure la macro

\thanks{text}

per introduir text com a agräıments o com a adreces dels autors, els quals es componen en notes
a peu de pàgina.

La macro

\maketitle

compon el t́ıtol i els autors que han estat especificats mitjançant les marques \author i \title,
a més de la data del document LATEX. Exemples:

Ortotipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic

Josep M. Pujol Joan Solà

Gener de 1995

\title{Ortotipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic}

\author{Josep~M. Pujol \and Joan Solà}

\date{Gener de 1995}
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Ortotipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic

Josep M. Pujol

Departament de Filologia Catalana

Universitat Rovira i Virgili

Joan Solà

Departament de Filologia Catalana

Universitat de Barcelona

Gener de 1995

\title{Ortotipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic}

\author{Josep~M. Pujol \\

Departament de Filologia Catalana \\

Universitat Rovira i Virgili

\and

Joan Solà \\

Departament de Filologia Catalana \\

Universitat de Barcelona}

\date{Gener de 1995}

L’entorn titlepage permet compondre el t́ıtol, els autors i les adreces i la data del document
LATEX dins una portada, en una pàgina a part, però prescindint de les marques \title, \author,
\date i \maketitle. Aquest entorn simplement compon una pàgina amb l’encapçalament i el
peu en blanc.

Arbre de Ciència

Ramon Llull

Roma 1926

\newcommand{\HRule}{\rule{\linewidth}{1mm}}

\begin{titlepage}

\setlength{\parindent}{0pt}

\setlength{\parskip}{0pt}

\vspace*{\stretch{1}}

\HRule

\begin{flushright}

\Huge Arbre de Ciència \\[5mm]

Ramon Llull

\end{flushright}

\HRule

\vspace*{\stretch{2}}

\begin{center}

\Large \textsc{Roma 1296}

\end{center}

\end{titlepage}

L’entorn abstract permet compondre el resum d’un document de classe article o de classe
report, el qual és una versió redüıda de tot el document, segon s’explica a l’apartat 1.3. El
resum dels documents de classe article es compon en una sèrie de paràgrafs a part, centrats
i amb una separació addicional respecte als marges esquerre i dret, mentre que el resum dels
documents de classe report i el resum dels documents de classe article amb l’opció titlepage es
componen en una pàgina a part, també centrats i amb una separació addicional respecte als
marges esquerre i dret.

Cal activar l’opció catalan del paquet de definicions babel perquè el resum sigui encapçalat
per la traducció catalana Resum, en comptes del nom anglès Abstract (vegeu l’apartat 4.4),
com es pot veure a l’extracte següent de Mestres i Serra, J. M. (1990), A l’entorn de la ela
geminada, part 1 (Escola Catalana, 2(66):7–8).
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Resum

La grafia normativa de la ela ge-

minada, acceptada a contracor per

Pompeu Fabra, no ha acabat de

trobar una representació uniforme.

Aquest article n’explica l’origen i

els problemes que té actualment.

No sé si mai us heu preguntat com és que el

català és l’única llengua al món que fa servir

el signe l.l per representar gràficament un so

determinat . . .

\begin{abstract}

La grafia normativa de la ela geminada,

acceptada a contracor per Pompeu Fabra,

no ha acabat de trobar una representació

uniforme. Aquest article n’explica

l’origen i els problemes que té

actualment.

\end{abstract}

No sé si mai us heu preguntat com és que el

català és l’única llengua al món que fa

servir el signe \emph{\l.l} per representar

gràficament un so determinat\ldots

Atès que els llibres mai no inclouen un resum dins els materials preliminars, la classe
estàndard book de documents LATEX no admet l’entorn abstract.

Les opcions onecolumn i twocolumn de les classes estàndard article, report i book especifiquen
la composició del document en una columna o en dues, on onecolumn és l’opció per defecte. La
macro

\twocolumn

introdueix un tall de pàgina i compon la resta del document en dues columnes, fins a la fi del
document o fins a la propera macro

\onecolumn

la qual introdueix també un tall de pàgina i compon la resta del document en una única columna.
Normalment, però, no es vol introduir cap tall de pàgina sinó que es vol compondre una part

del document en dues columnes. El paquet de definicions multicol permet compondre diferents
parts del document en una columna, en dues o en més columnes, mitjançant l’entorn multicols.
Aquest entorn admet un argument, el qual especifica el nombre de columnes en què s’ha de
compondre la part del document inclosa dins l’entorn.

El paquet de

definicions

multicol

permet

compondre

una part del

document en

una columna,

en dues o en

més

columnes,

mitjançant

l’entorn

multicols.

Aquest

entorn admet

un argument,

el qual

especifica el

nombre de

columnes en

què s’ha de

compondre la

part del

document

inclosa dins

l’entorn.

\begin{multicols}{3}

\raggedright

El paquet de definicions \textsf{multicol}

permet compondre una part del document en

una columna, en dues o en més columnes,

mitjançant l’entorn \textsf{multicols}.

Aquest entorn admet un argument, el qual

especifica el nombre de columnes en què

s’ha de compondre la part del document

inclosa dins l’entorn.

\end{multicols}

Es poden incloure diversos entorns multicols en un document LATEX, fins i tot quan es
componen dins una mateixa pàgina del document.
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Partició dels documents LATEX

Els documents LATEX molt extensos, com ara un llibre o una tesi doctoral o de llicenciatura,
poden arribar a resultar poc manejables, fins i tot quan s’usen els programes editors de text
més sofisticats per escriure’ls. El LATEX, però, permet processar un original electrònic que ha
estat escrit en diversos fitxers. El document LATEX compost que en resulta és sempre idèntic al
que s’obté quan tot l’original electrònic s’escriu en un únic fitxer de text.

Hi ha dues maneres en què el LATEX pot processar un original electrònic que ha estat escrit
en diversos fitxers: mitjançant un procés normal, és a dir, com si s’hagués escrit tot el document
LATEX en un únic fitxer, o bé mitjançant un procés incremental, és a dir, en què només es tornen
a processar els fitxers que han estat modificats des de la darrera vegada en què s’ha processat
el document LATEX.

Aquestes dues modalitats corresponen a la macro \input i a les marques \include i
\includeonly. La macro

\input{nom}

al preàmbul o bé al cos del document LATEX inclou el contingut del fitxer nom.tex al lloc del
document LATEX on s’ha escrit aquesta macro, però sense modificar l’original electrònic. Els
fitxers inclosos d’aquesta manera poden contenir altres marques \input, i aix́ı successivament.

A més de permetre partir els documents LATEX molt extensos en fitxers de mida més con-
venient, la macro \input permet reutilitzar una sèrie de definicions, com ara les definicions
de marques i entorns addicionals que l’autor usa amb més freqüència. En aquest cas, només
cal posar totes aquestes definicions en un fitxer i incloure una macro \input amb el nom d’a-
quest fitxer com a argument dins tots els documents LATEX que usin les marques i els entorns
addicionals.

El procés incremental d’un document LATEX, d’altra banda, consisteix a processar només
la part del document on s’han introdüıt canvis des de la darrera vegada en què s’ha processat
el document. Aquestes parts del document s’han d’emmagatzemar en un fitxer a part, han
de començar a inici de pàgina i han d’acabar a final de pàgina, és a dir, la part següent del
document ha de començar a inici de pàgina, la qual cosa és apropiada per al procés incremental
de, per exemple, els caṕıtols d’un document LATEX de classe report o book. La macro

\include{nom}

al cos d’un document LATEX inclou el contingut del fitxer nom.tex al lloc del document LATEX
on s’ha escrit aquesta macro, igual que la macro \input, però hi introdueix un tall de pàgina
al davant i un altre tall de pàgina al darrere. La macro

\includeonly{nom, . . . ,nom}

al preàmbul del document LATEX especifica la composició incremental del document, on els
arguments nom són els noms dels fitxers que s’han modificat des de la darrera composició
del document LATEX. Aquests noms s’han de correspondre amb els arguments de les marques
\include al cos del document.



A Les classes estàndard de documents LATEX 201

El LATEX no torna a processar els fitxers els noms dels quals són l’argument d’alguna macro
\include al cos d’un document LATEX però no són a l’argument de la macro \includeonly

al preàmbul del document. Tot i això, el LATEX manté la numeració correcta de les pàgines,
els caṕıtols i apartats, les equacions, les figures, les taules, etc., com també les referències
encreuades. Per exemple, la macro

\includeonly{introducció}

al preàmbul d’un document LATEX el cos del qual conté les marques

\include{introducció}

\include{text}

\include{matemàtiques}

\include{conclusió}

especifica el procés del fitxer introducció.tex però la composició de tot el document LATEX.
La macro \includeonly{}, amb l’argument buit, especifica l’omissió del procés de tots els

fitxers els noms dels quals són l’argument de les marques \include al cos del document.

La classe estàndard letter

Fins no fa gaires anys, els professors i els investigadors treballaven sols i només es podien
comunicar amb altres col.legues per carta, per telèfon, per fax o bé durant visites personals
i estades conjuntes en congressos. Actualment, però, la xarxa global d’ordinadors permet la
comunicació electrònica instantània i dóna suport al treball i a la publicació conjunta mitjançant
eines informàtiques tals com la transferència electrònica de fitxers —en particular, de documents
LATEX— i el correu electrònic. Molts professors i investigadors no comencen el dia laboral sense
abans haver obert la seva bústia electrònica i la solen mantenir oberta tot al llarg del dia. Amb
tot, alguns professors encara no s’hi avenen i continuen usant els mitjans de comunicació més
tradicionals.

El LATEX també permet escriure cartes i etiquetes per a la correspondència impresa, mit-
jançant la classe estàndard letter de documents LATEX. Un document de classe letter pot incloure
diverses cartes, cadascuna de les quals es compon mitjançant un entorn letter a part. La macro

\address{adreça}

al preàmbul del document compon adreça com a adreça del remitent a totes les cartes, mentre
que aquesta macro dins un entorn letter, abans de la macro \opening que es descriu més avall,
compon adreça com a adreça del remitent de la carta corresponent. De la mateixa manera, la
macro

\signature{nom i cognoms}

al preàmbul del document compon nom com a nom i cognoms del remitent a totes les cartes,
mentre que aquesta macro dins un entorn letter, abans de la macro \opening que es descriu
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més avall, el compon només per a la carta corresponent. Es poden introduir marques expĺıcites
de tall de ĺınia \\ dins els arguments de les marques \address i \signature.

Berĺın, 4, 7è 5a

08014 Barcelona

Oriol Bohigas

Arquitecte

\address{Berlı́n, 4, 7è 5a \\

08014 Barcelona}

\signature{Oriol Bohigas \\ Arquitecte}

L’entorn letter admet un paràmetre que especifica el nom i els cognoms i l’adreça del desti-
natari de la carta. També es poden introduir marques expĺıcites de tall de ĺınia \\ dins aquest
paràmetre.

Francesc-Marc Àlvaro

Diari Avui

Consell de Cent, 425

08009 Barcelona

\begin{letter}{Francesc-Marc Àlvaro \\

Diari Avui \\

Consell de Cent, 425 \\

08009 Barcelona}

Aleshores, l’esquema general d’un document de classe letter és el següent:

\documentclass[a4paper]{letter}

\address{adreça del remitent}
\signature{nom i cognoms del remitent}
\begin{document}

\begin{letter}{destinatari}
...

\end{letter}
...

\begin{letter}{destinatari}
...

\end{letter}

\end{document}

Dins un entorn letter, la macro

\opening{obertura}

compon les dades del remitent de la carta que han estat especificades com a paràmetre de la
macro \address, la data que ha estat especificada com a paràmetre de la macro \date o bé la
data en què es processa el document, com també les dades del destinatari de la carta que han
estat especificades com a paràmetre de l’entorn letter, a més del text obertura que encapçala el
cos de la carta.
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Berĺın, 4, 7è 5a

08014 Barcelona

5 de març de 1999

Francesc-Marc Àlvaro

Diari Avui

Consell de Cent, 425

08009 Barcelona

Benvolgut amic,

Encara que sembli estrany, en aquesta lletra

d’avui no parlarem d’arquitectura, un tema

que per raons de formació i de professió ens

és habitual . . .

\address{Berlı́n, 4, 7è 5a \\

08014 Barcelona}

\begin{letter}{Francesc-Marc Àlvaro \\

Diari Avui \\

Consell de Cent, 425 \\

08009 Barcelona}

\opening{Benvolgut amic,}

Encara que sembli estrany, en aquesta

lletra d’avui no parlarem d’arquitectura,

un tema que per raons de formació i de

professió ens és habitual\ldots

A fi que la data sigui composta en el format correcte, en català, per exemple, cal activar
l’opció catalan del paquet de definicions babel, amb la qual cosa les marques \cc i \encl que
es descriuen més avall componen també les traduccions catalanes de carbon copy (còpies a) i
enclosure (Adjunt).

La macro

\closing{tancament}

compon el text tancament i les dades del remitent de la carta que han estat especificades com
a paràmetre de la macro \signature.

. . . Per això em sembla tan adequada la teva

observació sobre el perill del renaixent prestigi

de l’alternança, com un fi en si mateix.

Ben cordialment,

Oriol Bohigas

Arquitecte

\ldots Per això em sembla tan adequada la

teva observació sobre el perill del

renaixent prestigi de l’alternança, com

un fi en si mateix.

\closing{Ben cordialment,}

El cos d’una carta és delimitat per les marques \opening i \closing i pot incloure gairebé
qualsevol macro i qualsevol entorn del LATEX, llevat de les marques de divisió en caṕıtols i
apartats.

A més, entre la macro \closing i la fi de l’entorn letter hi poden haver les marques \cc,
\encl i \ps. La macro \cc (carbon copy) compon el seu argument com a noms i cognoms
dels destinataris de còpies de la carta, mentre que la macro \encl (enclosure) compon el seu
argument com a relació de la documentació adjunta a la carta. Es poden introduir marques
expĺıcites de tall de ĺınia \\ dins els arguments de les marques \cc i \encl.
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Còpies a: Vicent Sanchis

David Castillo

Adjunt: Carta amb data 3 de juny de 1995

Carta amb data 16 de juny de 1995

Carta amb data 3 de març de 1996

\cc{Vicent Sanchis \\ David Castillo}

\encl{Carta amb data 3 de juny de 1995 \\

Carta amb data 16 de juny de 1995 \\

Carta amb data 3 de març de 1996}

La macro \ps (postscriptum) no admet cap argument però indica que la resta de la carta
és una postdata. Contràriament al que s’afirma a (Lamport, 1994, p. 86), però, el text darrere
la macro \ps no es compon en cap format particular. A més, aquesta macro no introdueix
l’abreviació P.S. Aleshores, se’n pot prescindir i escriure qualsevol text addicional de la carta
immediatament darrere les marques \closing, \cc o \encl.

La classe estàndard letter de documents LATEX també permet compondre etiquetes de correu,
en un format adient a la seva impressió o fotocopiat sobre etiquetes autoadhesives. La macro

\makelabels

al preàmbul del document compon una llista d’etiquetes de correu, a dues columnes, una per
cada entorn letter al document LATEX.

La classe estàndard slides

El LATEX permet compondre documents en un format adient a la seva impressió o fotocopiat so-
bre transparències de retroprojecció, mitjançant la classe estàndard slides de documents LATEX.
Un document de classe slides pot incloure tota una sèrie de transparències de retroprojecció,
com ara per presentar un treball cient́ıfic en un seminari o en un congrés o per presentar tot un
tema d’una assignatura a classe. Cada transparència de retroprojecció es compon mitjançant
un entorn slide a part.

Dins un entorn slide es pot incloure gairebé qualsevol macro i qualsevol entorn del LATEX,
llevat de les marques de divisió en caṕıtols i apartats i dels entorns figure i table. Tampoc no s’hi
poden incloure marques expĺıcites de tall de pàgina, atès que cap transparència de retroprojecció
no pot excedir la llargària d’una pàgina del document LATEX.
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Objetiu

Estendre l'enfocament algebraic de transfor-

maci�o de grafs, per poder tractar problemes

globals de redund�ancia i subsumpci�o en bases

de coneixements

Aportacions principals

• Enfocament algebraic a la transformaci�o

de grafs basat en hipergrafs d'ordre supe-

rior

• �Algebres parcials dins el context de la trans-

formaci�o de grafs

• Caracteritzaci�o general sint�actica de no-

cions intuitives de redund�ancia i subsump-

ci�o

1

\begin{slide}

\begin{center}

\textbf{Objectiu}

\end{center}

Estendre l’enfocament algebraic...

\begin{center}

\textbf{Aportacions principals}

\end{center}

\begin{itemize}

\item Enfocament algebraic...

\item Àlgebres parcials...

\item Caracterització general...

\end{itemize}

\end{slide}

L’entorn overlay permet compondre transparències de retroprojecció per posar al damunt
d’altres transparències de retroprojecció durant la presentació del treball. Aquest entorn és
similar a l’entorn slide però l’enumeració de les transparències de retroprojecció que s’obtenen
mitjançant l’entorn overlay és una subnumeració de la numeració corresponent al darrer entorn
slide. És a dir, els entorns overlay següents a un entorn slides numerat amb el 3 es numeren 3-a,
3-b, etc.

A fi de fer coincidir les transparències de retroprojecció compostes mitjançant els entorns
slide i overlay, cal compondre el text i les fórmules matemàtiques comuns als dos entorns mit-
jançant la macro \textcolor{white} o dins l’àmbit de la declaració \color{white}, amb la
qual cosa es compon en color blanc, segons s’explica més avall. El text i les fórmules ma-
temàtiques compostos en color blanc resulten invisibles.

Veri�caci�o estructural de bases de

coneixements

Inconsist�encia Quan es poden obtenir resul-

tats conictius a partir de dades d'entrada

v�alides

Redund�ancia Quan hi ha regles que es poden

treure sense canviar el m�on de models del

sistema basat en coneixements

Circularitat Quan hi ha seq�u�encies circulars

de regles

2

\begin{slide}

\begin{center}

\textbf{Verificació estructural

de bases de coneixements}

\end{center}

\begin{description}

\item [Inconsistència] Quan es poden...

\textcolor{white}{La inconsistència...}

\item [Redundància] Quan hi ha regles...

\textcolor{white}{La redundància...}

\item [Circularitat] Quan hi ha...

\textcolor{white}{La circularitat...}

\end{description}

\end{slide}
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Veri�caci�o estructural de bases de

coneixements

Inconsist�encia Quan es poden obtenir resul-

tats conictius a partir de dades d'entra-

da v�alides

La inconsist�encia pot originar resultats

incorrectes

Redund�ancia Quan hi ha regles que es po-

den treure sense canviar el m�on de mo-

dels del sistema basat en coneixements

La redund�ancia degrada l'e�ci�encia d'e-

xecuci�o, i di�culta el manteniment de la

base de coneixements

Circularitat Quan hi ha seq�u�encies circulars

de regles

La circularitat pot originar execucions in-

�nites del sistema basat en coneixements

2-a

\begin{overlay}

\begin{center}

\textcolor{white}{\textbf{Verificació

estructural de bases de coneixements}}

\end{center}

\begin{description}

\item [\textcolor{white}{Inconsistència}]

\textcolor{white}{Quan es poden obtenir...}

La inconsistència pot originar...

\item [\textcolor{white}{Redundància}]

\textcolor{white}{Quan hi ha regles...}

La redundància degrada l’eficiència...

\item [\textcolor{white}{Circularitat}]

\textcolor{white}{Quan hi ha seqüències...}

La circularitat pot originar execucions...

\end{description}

\end{overlay}

L’entorn note permet compondre transparències d’anotacions, les quals poden incloure text
i fórmules matemàtiques addicionals que sigui convenient recordar durant la presentació del
treball. Aquest entorn també és similar a l’entorn slide i la numeració de les transparències
de retroprojecció que s’obtenen mitjançant l’entorn note és també una subnumeració de la
numeració corresponent al darrer entorn slide. Els entorns note següents a un entorn slides

numerat amb el 3 es numeren 3-1, 3-2, etc.

Una aportaci�o addicional ha estat el desenvo-

lupament de gram�atiques de grafs per a la ve-

ri�caci�o estructural de bases de coneixements

1-1

\begin{note}

Una aportació addicional ha estat el

desenvolupament de gramàtiques de grafs

per a la verificació estructural

de bases de coneixements

\end{note}

Excedir-se del temps permès per a la presentació d’un treball és un dels pecats capitals en el
món acadèmic. L’opció clock de la classe estàndard slides de documents LATEX permet mantenir
un control de la durada de la presentació. Només cal activar aquesta opció i incloure una macro

\addtime{segons}

immediatament abans o immediatament després de cada entorn slide, on segons és la durada
prevista per a la presentació de la transparència corresponent. Aleshores, el peu de pàgina de
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cada transparència d’anotacions inclou el temps en minuts que hauria d’haver transcorregut
des de la presentació de la primera transparència de retroprojecció.

Una aportaci�o addicional ha estat el desenvo-

lupament de gram�atiques de grafs per a la ve-

ri�caci�o estructural de bases de coneixements

2 min 1-1

\begin{slide}

...

\end{slide}

\addtime{120}

\begin{note}

Una aportació addicional ha estat el

desenvolupament de gramàtiques de grafs

per a la verificació estructural

de bases de coneixements

\end{note}

A més, la macro

\settime{segons}

fixa en segons el temps total transcorregut, com ara per començar una nova sessió de la pre-
sentació d’un treball o un nou tema d’una assignatura.

Tant la macro \addtime com la macro \settime es poden incloure entre entorns successius,
però mai dins un entorn slides, overlay o note.

Sempre que es fan correccions a les transparències de retroprojecció o d’anotacions, és con-
venient tornar a compondre només les transparències que han estat corregides. La macro

\onlyslides{rang}

al preàmbul del document LATEX especifica el rang de pàgines de transparències que s’han
de compondre, on rang és una llista de nombres i de rangs de nombres separats per comes.
Per exemple, la macro \onlyslides{4,7-13} especifica la composició de les transparències de
retroprojecció número 4 i de la número 7 a la número 13, ambdues incloses, conjuntament amb
les transparències dels entorns overlay corresponents.

Igual que la macro \onlyslides, la macro

\onlynotes{rang}

al preàmbul del document LATEX especifica el rang de pàgines de transparències d’anotacions que
s’han de compondre, on rang és també una llista de nombres i de rangs de nombres separats per
comes. Per exemple, la macro \onlynotes{4-11} especifica la composició de les transparències
d’anotacions de la número 4 a la número 11, ambdues incloses.

L’argument rang de les marques \onlyslides i \onlynotes pot incloure nombres de trans-
parències inexistents, com ara \onlyslides{11-9999} per ometre la composició de les deu
primeres transparències de retroprojecció del document LATEX. D’altra banda, si s’inclou una
macro \onlyslides al preàmbul del document però no s’hi inclou cap macro \onlynotes,
aleshores no es compon cap transparència d’anotacions, i a l’inrevés.
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Composició de transparències de retroprojecció en color

Les transparències de retroprojecció poden ser molt més efectives quan es componen en colors.
El color es pot considerar un element addicional de ressalt de diverses parts del document,
en el sentit que els colors anomenats càlids (groc, ataronjat, vermell) són sortints, és a dir,
produeixen la sensació de sortir del pla del document i aproximar-se al lector, mentre que els
colors anomenats freds (verd, blau, violat) són entrants, és a dir, fan l’efecte que s’allunyen del
lector.

El paquet de definicions color permet compondre el text del document LATEX en diferents
colors, en particular el text i les fórmules matemàtiques dels documents de classe slides.

Igual que els paquets de definicions graphics i epsfig, el paquet de definicions color admet
una opció, que especifica el traductor gràfic de pantalla i d’impressora, com ara dvips i xdvi,
per a les implementacions dels sistemes TEX i LATEX en ordinadors amb sistema operatiu UNIX

o amb sistema operatiu VMS; dvipsone i dviwindo, per a l’Y&YTEX en ordinadors IBM PC

compatibles; emtex, per a l’emTEX en ordinadors IBM PC compatibles; oztex, per a l’OzTEX
en ordinadors Macintosh; textures, per al Textures en ordinadors Macintosh; i pctexps, pctexwin

i pctexhp, per al PCTEX en ordinadors IBM PC compatibles.
La macro

\textcolor{color}{text}

compon el segon argument text en el color especificat pel primer argument color, on els colors
predefinits són el negre (black), el blanc (white), el vermell (red), el verd (green), el blau
(blue), el blau verdosenc (cyan), el vermell porpra (magenta) i el groc (yellow).

Els quarks es poden presentar en tres “colors”

primaris, que són anomenats vermell, groc i

blau, tot i que aquesta classificació no té cap

relació semàntica amb els colors cromàtics.

Els hadrons, constitüıts per quarks, són “in-

colors”, és a dir, són la mescla de tres quarks

dels tres diferents colors primaris o de quark i

antiquark de colors complementaris.

Els quarks es poden presentar en tres

‘‘colors’’ primaris, que són anomenats

\textcolor{red}{vermell},

\textcolor{yellow}{groc} i

\textcolor{blue}{blau}, tot i que aquesta

classificació no té cap relació semàntica

amb els colors cromàtics. Els

\textcolor{white}{hadrons}, constituı̈ts per

quarks, són ‘‘incolors’’, és a dir, són

la mescla de tres quarks dels tres

diferents colors primaris o de quark i

antiquark de colors complementaris.

Igual que la macro \textcolor, la declaració

\color{color}

compon el document en el color especificat per l’argument color. Cal delimitar correctament
l’àmbit d’aquesta declaració.

Segons Marco Boschini, el dibuix sense el color

és un cos sense ànima.

{\color{green} Segons Marco Boschini,

el dibuix sense el color

és un cos sense ànima.}
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A part dels colors predefinits, es poden definir altres colors segons un model cromàtic,
com ara els models rgb, el model gray o el model cmyk. El model cromàtic rgb permet obtenir
qualsevol color com a mescla additiva dels tres colors de base vermell, verd i blau en proporcions
diverses. La macro

\definecolor{nom}{rgb}{x,y,z}

defineix el color nom com a mescla additiva de x parts de vermell, y parts de verd i z parts
de blau, on x, y i z són nombres compresos entre 0 i 1. El color negre correspon a la
definició \definecolor{black}{rgb}{0,0,0}, mentre que el blanc correspon a la definició
\definecolor{white}{rgb}{1,1,1}.

El model cromàtic gray permet obtenir qualsevol nivell de gris. La macro

\definecolor{nom}{gray}{x}

defineix el color nom com a nivell x de gris, on x és un nombre comprès entre 0 i 1. El color
negre correspon a la definició \definecolor{black}{gray}{0}, mentre que el blanc correspon
a la definició \definecolor{white}{gray}{1}.

El model cromàtic cmyk, molt difós en el món de les arts gràfiques, permet obtenir qualsevol
color com a mescla subtractiva dels quatre colors de base blau verdosenc, vermell porpra, groc
i negre en proporcions diverses. La macro

\definecolor{nom}{cmyk}{x,y,z,t}

defineix el color nom com a mescla subtractiva de x parts de blau verdosenc, y parts de vermell
porpra, z parts de groc i t parts de negre, on x, y, z i t són nombres compresos entre 0 i 1.

Els colors definits mitjançant la macro \definecolor es poden usar com a primer argument
de la macro \textcolor i de la declaració \color.

Les transparències de retroprojecció són més

efectives quan es componen en color.

\definecolor{lacre}{rgb}{0.5,0,0}

Les transparències de retroprojecció són

més efectives quan es componen en

\textcolor{lacre}{color}.

Segons les normes d’estil per a transparències de retroprojecció de X. Gràcia, una tria
possible de colors, apropiada per compondre els diferents elements d’una sèrie de transparències
de retroprojecció per presentar un treball en un congrés o en un seminari, és la següent:

• T́ıtol del treball: blau

• Nom i cognoms i filiació de l’autor o els autors del treball: vermell

• Sumari del treball: verd

• Numeració de les pàgines: verd

• T́ıtol dels apartats: verd
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• Text normal: blau

• Text emfasitzat: vermell

• Fórmules i śımbols matemàtics: negre

• Fórmules i śımbols matemàtics emfasitzats: marró

Symmetry transformations and gauge

transformations

Consider a di�erential equation F (t, q, _q) = 0

for a path qi(t)

A transformation q(t) ; ~q(t) is a symmetry

transformation if it transforms solutions into

solutions

A gauge transformation is a family of symme-

try transformations depending on an arbitrary

function of time

It is much easier to study in�nitesimal symme-

try transformations q ; q+δqε (and at the end

integrate them).

Usually δq(t) = A(t, _q(t), �q(t), . . .)

3

\renewcommand{\theslide}

{\textcolor{green}{\arabic{slide}}}

\begin{slide}

\color{green}

\begin{center}

\textbf{Symmetry transformations

and gauge transformations}

\end{center}

\color{blue}

Consider a differential equation

\textcolor{black}{$F(t,q,\dot{q})=0$}

for a path \textcolor{black}{$q^i(t)$}

A transformation \textcolor{black}{$q(t)

\leadsto \tilde{q}(t)$} is a

\textcolor{red}{symmetry transformation}

if it transforms solutions into solutions

... \end{slide}

Els traductors gràfics de les impressores monocromàtiques reprodueixen els diversos colors
com a nivells de grisos, amb la qual cosa es perden les caracteŕıstiques de to i saturació dels
colors i només se’n reprodueix la lluminositat. Els traductors gràfics de les pantalles de color
i els traductors gràfics de les impressores de color, però, reprodueixen fidelment una àmplia
gamma de colors.



B Les fonts estàndard del LATEX 211

Apèndix B

Les fonts estàndard del LATEX

El sistema LATEX usa les 75 pòlisses estàndard del sistema TEX, a més de 15 pòlisses addicionals.
Les 90 pòlisses pertanyen a la famı́lia tipogràfica Computer Modern, dissenyada per D. Knuth
sobre la base de la famı́lia Modern 8A de la foneria Monotype.

Cada pòlissa s’identifica per un nom segons un esquema estàndard per anomenar pòlisses.
Els usuaris del sistema TEX solen seleccionar les fonts de caràcters que necessiten per compondre
un document segons el nom de la pòlissa corresponent, com ara

\font\lineal=cmss12

Els noms de les 75 pòlisses estàndard del sistema TEX són els següents:

cmr5

cmr6

cmr7

cmr8

cmr9

cmr10

cmr12

cmr17

cmcsc10

cmsl8

cmsl9

cmsl10

cmsl12

cmti7

cmti8

cmti9

cmti10

cmti12

cmbx5

cmbx6

cmbx7

cmbx8

cmbx9

cmbx10

cmbx12

cmb10

cmfib

cmbxsl10

cmbxti10

cminch

cmssq8

cmss8

cmss9

cmss10

cmss12

cmss17

cmssqi8

cmssi8

cmssi9

cmssi10

cmssi12

cmssi17

cmssdc10

cmssbx10

cmvtt10

cmu10

cmff10

cmfi10

cmdunh10

cmtt8

cmtt9

cmtt10

cmtt12

cmtcsc10

cmsltt10

cmitt10

cmtex8

cmtex9

cmtex10

cmex10

cmmi5

cmmi6

cmmi7

cmmi8

cmmi9

cmmi10

cmmi12

cmmib10

cmsy5

cmsy6

cmsy7

cmsy8

cmsy9

cmsy10

cmbsy10

Els noms de les 15 pòlisses estàndard addicionals que usa el sistema LATEX són els següents:
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lasy5

lasy6

lasy7

lasy8

lasy9

lasy10

lcircle10

lcirclew10

line10

linew10

logo8

logo9

logo10

logobf10

logosl10

Gràcies a l’esquema NFSS (New Font Selection Scheme), es pot especificar la font de
caràcters necessària per compondre un document LATEX segons la codificació, la famı́lia, la
sèrie, la forma i el cos dels caràcters (vegeu també l’apartat 2.3). El significat d’aquests atri-
buts és el següent:

Codificació Especifica l’ordre dels caràcters dins una pòlissa. Les codificacions més usuals en
els documents LATEX són la codificació de text TEX estàndard, definida per D. Knuth, i la
codificació de text TEX estesa, definida pels membres del TUG (TEX Users Group) durant
el 5è Congrés Europeu de TEX (Cork, Irlanda, del 10 al 13 de setembre de 1990) i coneguda
com a codificació Cork, a més de diverses codificacions per als śımbols matemàtics.

El paquet de definicions fontenc permet especificar una codificació o més per a un do-
cument LATEX, la darrera de les quals és la codificació per defecte del document, segons
s’explica més avall.

Famı́lia Especifica la famı́lia tipogràfica, la qual agrupa els caràcters segons principis de dis-
seny comuns, sobretot pel que fa al dibuix de les lletres. Algunes de les famı́lies més
usuals en els documents TEX i LATEX són la romana (Computer Modern Roman), la lineal
(Computer Modern Sans), la mecanogràfica (Computer Modern Typewriter), les famı́lies
Lucida Bright i Lucida Sans i les diverses famı́lies de śımbols matemàtics (Computer Mo-
dern Math Italic, Computer Modern Math Symbol, Computer Modern Math Extension,
Lucida New Math i AMSFonts).

A més, l’activació del paquet de definicions psnfss permet incloure les pòlisses PostScript
comunes a moltes impressores làser en un document LATEX. Les famı́lies estàndard de
pòlisses PostScript són les següents: Adobe Avant Garde, Adobe Bookman, Adobe Courier,
Adobe Helvetica, Adobe New Century Schoolbook, Adobe Palatino, Adobe Symbol, Adobe
Times, Adobe Zapf Chancery i Adobe Zapf Dingbats.

Sèrie Especifica el gruix del traç de les lletres. Alguns dels gruixos més usuals en els documents
LATEX són els següents: normal, negreta, negreta estesa i condensada.

Forma Especifica la figura de les lletres. Algunes de les figures més usuals en els documents
LATEX són les següents: rodona (lletres verticals), cursiva i cursiva falsa (lletres obliqües)
i versal i versaleta.

Cos És la mida dels caràcters i s’expressa normalment com a nombre enter de punts tipogràfics.
El cos i l’interlineat se solen indicar conjuntament.

A més d’estalviar a l’usuari la necessitat de conèixer els noms de les pòlisses, l’esquema
NFSS té l’avantatge que permet canviar-ne només un dels atributs esmentats.

La correspondència entre les combinacions de codificació, famı́lia, sèrie, forma, mida i inter-
lineat dels caràcters i el nom de les pòlisses s’estableix durant el procés d’instal.lació del LATEX
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(vegeu l’apèndix C), on es genera una col.lecció de fitxers amb extensió .fd (font definition).
La taula següent il.lustra les definicions de pòlisses en la codificació de text TEX estàndard que
estableix el procés estàndard d’instal.lació del LATEX:

Especificació LATEX Pòlissa TEX Mostra

OT1 cmdh m n cmdunh10 Dunhill
OT1 cmfib m n cmfib8 Fibonacci

OT1 cmfr m n cmff10 Funny Roman
OT1 cmfr m it cmfi10 Funny Roman italics
OT1 cmr m n cmr5/6/7/8/9/10/12/17 Roman
OT1 cmr m sl cmsl8/9/10/12 Roman slanted

OT1 cmr m it cmti7/8/9/11/12 Roman italics
OT1 cmr m sc cmcsc10 Roman small caps

OT1 cmr m ui cmu10 Roman

OT1 cmr b n cmb10 Roman bold

OT1 cmr bx n cmbx5/6/7/8/9/10/12 Roman bold extended
OT1 cmr bx sl cmbxsl10 Roman bold extended slanted

OT1 cmr bx it cmbxti10 Roman bold extended italic

OT1 cmss m n cmss8/9/10/12/17 Sans

OT1 cmss m sl cmssi8/9/10/12/17 Sans italics

OT1 cmss sbc n cmssdc10 Sans semibold condensed

OT1 cmss bx n cmssbx10 Sans bold extended

OT1 cmtt m n cmtt8/9/10/12 Typewriter

OT1 cmtt m it cmitt10 Typewriter italics

OT1 cmtt m sl cmsltt10 Typewriter slanted

OT1 cmtt m sc cmtcsc10 Typewriter small caps

Tot i que el LATEX sempre selecciona automàticament les pòlisses necessàries per compon-
dre un document, és possible seleccionar una pòlissa particular al marge de la selecció feta
pel LATEX. La selecció d’una pòlissa es fa en dos passos. En primer lloc, l’atribut o els atri-
buts de la pòlissa que es volen canviar s’especifiquen mitjançant les marques \fontencoding,
\fontfamily, \fontseries, \fontshape i \fontsize. En segon lloc, se selecciona la pòlissa
especificada mitjançant la macro \selectfont.

La macro

\fontencoding{codificació}

permet especificar la codificació dels caràcters, on els valors estàndard de codificació són els
següents: T1 (codificació de text TEX estesa o Cork), OT1 (codificació de text TEX estàndard),
OT2 (codificació Washington University Cyrillic), OML (codificació de matemàtiques TEX
estàndard), OMS (codificació de śımbols matemàtics TEX estàndard) i OMX (codificació de
śımbols matemàtics TEX estesa).

A més, l’activació del paquet de definicions fontenc permet especificar la codificació dels
caràcters usats tot al llarg del document LATEX. S’hi poden especificar diverses codificacions,
la darrera de les quals és la codificació per defecte del document. Per exemple,
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\usepackage[OT1,T1]{fontenc}

especifica la codificació de text TEX estesa o Cork, alhora que permet usar la codificació de text
TEX estàndard mitjançant les marques \fontencoding{OT1}\selectfont.

La macro

\fontfamily{famı́lia}

permet especificar la famı́lia dels caràcters, on alguns dels valors més usuals de famı́lia són
els següents: cmr (Computer Modern Roman), cmss (Computer Modern Sans), cmtt (Compu-
ter Modern Typewriter), cmm (Computer Modern Math Italic), cmsy (Computer Modern Math
Symbol), cmex (Computer Modern Math Extension), cmfib (Computer Modern Fibonacci), cmfr

(Computer Modern Funny Roman), cmdh (Computer Modern Dunhill), lcmss i lcmtt (SliTEX ),
hlc (Lucida Bright i Lucida New Math), hls (Lucida Sans), ccr (Concrete Roman), ccm (Concre-
te Math), panr (Pandora Roman), pans (Pandora Sans), yfrak (Yannis Fraktur), ygoth (Yannis
Gothic), yinit (Yannis Initials), yswab (Yannis Schwabacher), eur (Euler Roman), eus (Euler
Script), euf (Euler Fraktur), msa i msb (AMSFonts), pag (Adobe Avant Garde), pbk (Adobe
Bookman), pcr (Adobe Courier), phv (Adobe Helvetica), pcs (Adobe New Century Schoolbook),
ppl (Adobe Palatino), psy (Adobe Symbol), ptm (Adobe Times), pzc (Adobe Zapf Chancery) i
pzd (Adobe Zapf Dingbats).

La macro

\fontseries{sèrie}

permet especificar la sèrie dels caràcters, on sèrie és una combinació de pes i amplada dels
caràcters. Les combinacions s’obtenen amb un valor de pes davant un valor d’amplada, però
els valors m (normal, medium) no es tenen en compte llevat que tant el pes com l’amplada
siguin m, cas en què només es posa m una vegada. Per exemple, la combinació bold i expanded
s’especifica mitjançant bx, mentre que la combinació medium i expanded s’especifica mitjançant
x i la combinació bold i medium s’especifica mitjançant b.

Els valors estàndard de pes són ul (ultra light), el (extra light), l (light), sl (semi light),
m (medium), sb (semi bold), b (bold), eb (extra bold) i ub (ultra bold). Els valors estàndard
d’amplada són uc (ultra condensed, 50%), ec (extra condensed, 62,5%), c (condensed, 75%), sc

(semi condensed, 87,5%), m (medium, 100%), sx (semi expanded, 112,5%), x (expanded, 125%),
ex (extra expanded, 150%) i ux (ultra expanded, 200%).

La macro

\fontshape{forma}

permet especificar la forma dels caràcters, on els valors estàndard de forma són n (rodona,
normal), it (cursiva, italic), sl (rodona inclinada, slanted), sc (versal i versaleta, small caps), ui

(cursiva vertical, upright italic) i ol (contorn, outline).
Finalment, la macro

\fontsize{cos}{interlineat}
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permet especificar la mida dels caràcters, on cos i interlineat se solen especificar en punts. En
aquest cas, es pot ometre l’abreviació de la unitat de mesura, com ara a \fontsize{14.4}{14}

en comptes de \fontsize{14.4pt}{14pt}.
Per exemple, les marques següents seleccionen la pòlissa que més s’assembla a la semibold

condensed de famı́lia lineal, de cos de 28 punts i interlineat de 32 punts, que en la instal.lació
estàndard del LATEX correspon a la mateixa pòlissa però de cos de 24,88 punts. L’interlineat
que en resulta és de 32 punts, tot i que l’interlineat del cos de 24,88 d’aquesta pòlissa en les
classes estàndard de documents LATEX és de 30 punts.

Computer Mo-

dern Sans semi-

bold condensed

\fontencoding{OT1}%

\fontfamily{cmss}%

\fontseries{sbc}%

\fontshape{n}%

\fontsize{28}{32}%

\selectfont

Computer Modern Sans semibold condensed

Darrere les marques \fontencoding, \fontfamily, \fontseries, \fontshape i \fontsize,
els śımbols de percentatge sempre hi són necessaris, llevat que no hi hagi cap espai en blanc al
darrere.

En cas que la pòlissa que ha estat especificada no sigui disponible, l’esquema NFSS del LATEX
en selecciona una altra de substituta, també de manera automàtica. De fet, els fitxers amb
extensió .fd contenen la informació que determina aquesta substitució automàtica de pòlisses.

D’altra banda, en tot moment hi ha una font seleccionada i un cos fix, anomenats font base
i cos base, respectivament. La macro

\textnormal{text}

compon text en el cos i la font base, mentre que la declaració

\normalfont{text}

selecciona el cos i la font base, la qual cosa pot resultar necessària dins l’argument d’una macro
\newcommand o \newenvironment, com ara

\theoremheaderfont{\normalfont\bfseries}

per compondre els encapçalaments dels enunciats en negreta (vegeu l’apartat 5.5), siguin quines
siguin la famı́lia, la sèrie i la forma en què es compon el cos dels enunciats. Altrament, les
marques

\theoremheaderfont{\bfseries}

\theorembodyfont{\itshape}

componen els encapçalaments dels enunciats en negreta cursiva.
Les marques i declaracions que permeten canviar la font en què es compon una part del

document, com ara \textbf, \sffamily o \large, seleccionen la pòlissa més adient en cada
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cas segons la classe de document de què es tracta. En el cas de les classes estàndard de
documents LATEX, els atributs que hi són afectats són els següents:

Marca o declaració Atribut article book report letter slides

(11pt) (12pt)
\textrm o \rmfamily famı́lia cmr cmr cmr cmr lcmss

\textsf o \sffamily famı́lia cmss cmss cmss cmss lcmss

\texttt o \ttfamily famı́lia cmtt cmtt cmtt cmtt lcmtt

\textmd o \mdseries sèrie m m m m m

\textbf o \bfseries sèrie bx bx bx bx bx

\textup o \upshape forma n n n n n

\textit o \itshape forma it it it it sl

\textsl o \slshape forma sl sl sl sl sl

\textsc o \scshape forma sc sc sc sc sc

\tiny cos 5pt 6pt 6pt 5pt 13,82pt

\scriptsize cos 7pt 8pt 8pt 7pt 16,59pt

\footnotesize cos 8pt 9pt 10pt 8pt 16,59pt

\small cos 9pt 10pt 10,95pt 9pt 16,59pt

\normalsize cos 10pt 10,95pt 12pt 10pt 19,91pt

\large cos 12pt 12pt 14,4pt 12pt 23,89pt

\Large cos 14,4pt 14,4pt 17,28pt 14,4pt 28,66pt

\LARGE cos 17,28pt 17,28pt 20,74pt 17,28pt 34,4pt

\huge cos 20,74pt 20,74pt 24,88pt 20,74pt 41,28pt

\Huge cos 24,88pt 24,88pt 24,88pt 24,88pt 41,28pt
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Apèndix C

Instal.lació del sistema LATEX

La gran qualitat dels treballs impresos amb els sistemes TEX i LATEX és només una de les raons
de la gran difusió d’aquests sistemes en el món acadèmic. D’altres factors determinants són
la portabilitat, el cost baix i la gran disponibilitat d’eines de suport informàtic que hi estan
relacionades.

Hi ha implementacions dels sistemes TEX i LATEX per a gairebé qualsevol ordinador, moltes
d’elles gratüıtes o de domini públic, a part de nombroses eines de suport informàtic, com ara les
que permeten gestionar bases de dades bibliogràfiques o generar ı́ndexs alfabètics. A més, tota
nova implementació ha de superar un test de qualitat molt estricte, anomenat torture test, que
garanteix que el resultat de processar un document TEX o LATEX en qualsevol implementació
d’aquests sistemes i en qualsevol ordinador és exactament el mateix, bit a bit i mil.ĺımetre a
mil.ĺımetre.

Quant al sistema LATEX, però, la manca d’un test semblant va afavorir la proliferació en els
darrers anys d’extensions incompatibles entre si, i el resultat d’aquest fet és que els documents
LATEX van deixar de ser portables. Per poder processar correctament un document calia disposar
de la mateixa extensió del sistema LATEX de què disposava l’autor del document, com ara el
LATEX 2.09 amb NFSS (New Font Selection Scheme), el LATEX 2.09 sense NFSS, l’SliTEX,
l’AMS-LATEX, etc. A més, de vegades no resultava evident amb quina extensió del sistema
LATEX havia estat escrit un document donat.

Per acabar amb aquesta situació tan poc satisfactòria, el TEX Users Group, amb el suport
d’altres grups d’usuaris, va promoure l’estandardització del sistema LATEX. El resultat és el
sistema LATEX 2ε, un llenguatge comú que, en incorporar totes les extensions en un únic sistema,
ha posat fi a aquesta proliferació de dialectes incompatibles.

Des del juny de 1994, el LATEX 2ε és el sistema LATEX oficial i estàndard. Els documents que
havien estat escrits per ser processats amb el sistema LATEX 2.09, ara obsolet, encara es poden
processar amb el sistema LATEX 2ε, en el que s’anomena mode de compatibilitat (LATEX 2.09
compatibility mode) per diferenciar-lo de l’anomenat mode nadiu del LATEX 2ε. El LATEX 2ε
reconeix automàticament que un document necessita ser processat en mode de compatibilitat
gràcies al fet que la macro \documentclass és, en aquest cas, \documentstyle.

Cal notar, però, que el processament d’un document LATEX en mode de compatibilitat pot
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resultar fins a un 50% més lent que el processament amb el sistema LATEX 2.09 original. Això
fa que, a mitjà termini, resulti convenient d’actualitzar tots els documents perquè puguin ser
processats en el mode nadiu del LATEX 2ε, canviant les marques

\documentstyle[opcions,paquets]{classe}

per les noves marques

\documentclass[opcions]{classe}
\usepackage{latexsym,paquets}

amb la qual cosa es poden aprofitar també tots els avantatges del sistema LATEX 2ε.

Com aconseguir el sistema LATEX

El LATEX és un sistema de domini públic. El TEX Users Group en fa una nova distribució cada
sis mesos, al juny i al desembre, que incorpora totes les millores i les correccions als problemes
detectats des de la darrera distribució.

La distribució del sistema LATEX es fa principalment a través de la xarxa Internet. De fet,
gairebé totes les eines informàtiques relacionades amb els sistemes TEX i LATEX es troben a la
CTAN (Comprehensive TEX Archive Network).

CTAN és una xarxa de servidors de fitxers que cooperen entre si per mantenir actualitzades
les mateixes versions de més d’un milió de megabytes de fitxers de material relacionat amb el
TEX i el LATEX, des de programari i pòlisses fins a documentació electrònica. Aquests servidors
de fitxers funcionen de manera sincronitzada, mitjançant un sistema que permet que tot nou
fitxer o tota nova versió d’un fitxer, en ser dipositats en qualsevol dels servidors de fitxers, es
reflecteixin d’una manera automàtica i ràpida en tots els altres servidors de fitxers de la xarxa.

Els servidors de fitxers de la xarxa CTAN usen diferents mecanismes per fer accessibles des
de la xarxa Internet els fitxers que contenen, entre els quals el correu electrònic, el protocol
de transferència de fitxers FTP (File Transfer Protocol), el protocol gopher i el protocol HTTP

(HyperText Transfer Protocol, usat en la World-Wide Web).
La taula següent dóna les adreces electròniques que permeten accedir als servidors de fitxers

de la xarxa CTAN mitjançant el protocol de comunicacions FTP esmentat. Per reduir la càrrega
global de les xarxes de comunicació, però, és aconsellable d’accedir a l’adreça electrònica de
l’ordinador f́ısicament més proper, com ara a alguna de les adreces de França, Alemanya o
Anglaterra per accedir-hi des dels Päısos Catalans.

ubicació adreça electrònica directori
França ftp.loria.fr pub/unix/tex/ctan

ftp.jussieu.fr pub4/TeX/CTAN

Alemanya ftp.dante.de tex-archive

ftp.uni-bielefeld.de pub/tex

ftp.gwdg.de pub/dante

ftp.mpi-sb.mpg.de pub4/tex/mirror/ftp.dante.de

ftp.uni-stuttgart.de tex-archive
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ubicació adreça electrònica directori
Àustria ftp.univie.ac.at packages/tex

Polònia sunsite.icm.edu.pl pub/CTAN

Txèquia ftp.muni.cz pub/tex/CTAN

Anglaterra ftp.tex.ac.uk tex-archive

src.doc.ic.ac.uk packages/tex/uk-tex

Finlàndia ftp.funet.fi pub/tex/CTAN

EUA ftp.cdrom.com pub/tex/ctan

ftp.shsu.edu tex-archive

sunsite.unc.edu pub/packages/TeX

wuarchive.wustl.edu packages/TeX

gw.pacbell.com mirror/ftp.shsu.edu/tex-archive

ftp.rge.com pub/tex

ftp.duke.edu tex-archive

Sudàfrica ftp.ee.up.ac.za tex-archive

Austràlia ftp.cs.rmit.edu.au tex-archive

Japó ftp.center.osaka-u.ac.jp CTAN

ftp.riken.go.jp pub/tex-archive

ftp.u-aizu.ac.jp pub/tex/CTAN

Singapur ftpserver.nus.sg pub/misc/TeX

Taiwan dongo.math.ncu.edu.tw tex-archive

ftp.ccu.edu.tw pub/tex

A més d’aquestes adreçes, hi ha la possibilitat de cercar fitxers als tres nodes principals de
la xarxa CTAN, mitjançant el protocol de comunicacions HTTP, a les adreces següents:

ubicació adreça electrònica
Alemanya http://www.dante.de/tex-archive/CTAN-search.html

Anglaterra http://www.tex.ac.uk/tex-archive/CTAN-search.html

EUA http://www.shsu.edu/cgi-bin/ctan-index.html

La xarxa CTAN està estructurada en els següents subdirectoris principals, dins el directori
tex-archive dels nodes principals o dins el directori referit abans per als altres nodes de la xarxa
CTAN:



220 Composició de textos cient́ıfics amb LATEX

tex-archive

biblio

digests

dviware

fonts

graphics

help

indexing

info

language

macros

support

systems

tds

tools
usergrps

web

El directori biblio conté eines de gestió de bases de dades bibliogràfiques i nombrosos estils
de presentació de referències bibliogràfiques. El directori digests conté taules de continguts
dels butlletins dels diferents grups d’usuaris del TEX, entre d’altres informacions. El directori
dviware conté nombrosos traductors gràfics, tant de pantalla com d’impressora. El directori
fonts conté una gran varietat de pòlisses, des de les pòlisses CM (Computer Modern) originals
dels sistemes TEX i LATEX i les pòlisses DC fins a pòlisses en format Adobe PostScript. El
directori graphics conté programes per produir gràfics des dels sistemes TEX i LATEX, aix́ı com
per generar gràfics per incloure’ls després en els documents TEX o LATEX. El directori help

conté bàsicament reculls de preguntes i respostes sobre temes relacionats amb els sistemes TEX
i LATEX. El directori indexing conté programes i estils per a la generació d’́ındexs alfabètics. El
directori info conté documentació de domini públic sobre els sistemes TEX i LATEX. El directori
language conté diverses extensions dels sistemes TEX i LATEX per processar documents escrits
en llengües altres que l’anglès, a més de fitxers de patrons de guionat per a moltes llengües
europees.

El directori macros conté nombrosos fitxers de definicions (macros). Els paquets de defini-
cions que formen part de la distribució oficial del sistema LATEX són al directori

macros/latex/packages

A part dels paquets que formen part de la distribució oficial del sistema LATEX, n’hi ha d’altres
que, tot i no gaudir del suport oficial del TEX Users Group, també han estat escrits o actualitzats
per al sistema LATEX 2ε. Alguns d’aquests són mantinguts pels seus autors i es troben al
directori macros/latex/contrib/supported. Els paquets que no tenen cap suport oficial per part
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del TEX Users Group, com tampoc cap suport per part dels seus autors, es troben al directori
macros/latex/contrib/other. El directori macros està estructurat en els subdirectoris següents:
ams, amstex, blu, eplain, generic, hptex, inrstex, lamstex, latex, latex209, lollipop, mathematica,
musictex, musixtex, physe, phyzzx, plain, psizzl, scripttex, texinfo, texsis, text1, tip i ytex, on el
directori latex està estructurat, a la vegada, en els subdirectoris següents:

tex-archive macros latex

base

contrib
supported

other

packages

amsfonts

amslatex

babel

graphics

mfnfss

psnfss

tools

A més, hi ha una llista de tots aquests paquets que inclou les seves ubicacions dins els
directoris de la CTAN. Aquesta llista es troba en el fitxer companion.ctan.

El directori support conté programes de suport al processament de documents TEX i LATEX,
com ara correctors de sintaxi o visualitzadors de documents tradüıts a Adobe PostScript. El
directori systems conté totes les implementacions de domini públic dels sistemes TEX i LATEX
per a diferents ordinadors. El directori tds conté documents de treball del TEX Users Group
sobre una estructura estàndard de directoris (TEX Directory Structure) per contenir les macros,
pòlisses i d’altres fitxers en tota instal.lació dels sistemes TEX i LATEX, sigui quin sigui el sistema
operatiu de la instal.lació —UNIX, MS-DOS, Windows NT, OS/2, MacOS, VMS, etc. El directori
tools conté compressors de fitxers i d’altres eines de manipulació de fitxers. El directori usergrps

conté informació sobre els diferents grups d’usuaris del TEX. Finalment, el directori web conté
els programes originals relacionats amb el sistema TEX.

Tota nova distribució del sistema LATEX s’anuncia a la xarxa Internet, a les principals llistes
de discussió relacionades amb el TEX i el LATEX. Cada distribució inclou un document, LATEX
News, que resumeix en una pàgina les novetats del sistema LATEX que s’hi han incorporat.

Instal.lació bàsica

El primer pas per instal.lar el sistema LATEX és aconseguir tot el contingut del directori tex-

archive/macros/latex/base. La següent és una transcripció parcial d’una sessió FTP per aconse-
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guir tot aquest directori comprès en un únic fitxer, el fitxer base.tar.gz, des d’un ordinador amb
sistema operatiu UNIX connectat a la xarxa Internet:

$ ftp ftp.dante.de

Connected to sun.dante.de.

220 sun FTP server (Version wu-2.4(4) Thu Jun 1 13:17:04 MEST 1995) ready.

Name (ftp.dante.de:valiente): anonymous

331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.

Password: valiente@lsi.upc.es (poseu la vostra adreça electrònica)

230-Welcome, archive user! This is an FTP server for the DANTE Archive.

230 Guest login ok, access restrictions apply.

ftp> cd tex-archive/macros/latex

230 CWD command successful.

ftp> binary

230 Type set to I.

ftp> get base.tar.gz

230 PORT command successful.

230 Opening binary mode data connection for /bin/tar.

local: base.tar.gz remote: base.tar.gz

731426 bytes received in 1.5e+03 seconds (0.49 Kbytes/s)

ftp> quit

230 Goodbye.

Això redueix molt la quantitat d’informació que s’ha de transmetre per la xarxa Internet.
A continuació cal descomprimir aquest directori i extreure’n tots els fitxers, cosa que es pot fer
amb les comandes següents del sistema operatiu UNIX:

$ gunzip base.tar.gz

$ tar xvf base.tar

$ rm base.tar

El resultat d’aquest procés és la creació d’un directori anomenat base, que conté tots els
fitxers de la distribució del sistema LATEX.

Aleshores la instal.lació bàsica consisteix en els cinc passos següents:

1. Guardar la versió antiga del sistema LATEX;

2. Desempaquetar la nova distribució;

3. Crear el nou sistema LATEX;

4. Posar tots els nous fitxers on el sistema LATEX pugui trobar-los; i

5. Comprovar la instal.lació.
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segons s’explica al fitxer install.txt de la distribució del sistema LATEX. A part d’aquestes ins-
truccions generals, hi ha instruccions espećıfiques per a algunes implementacions, als fitxers
decustex.txt per al TEX de DECUS en ordinadors VAX/VMS, directex.txt per al DirectTEX en
ordinadors Macintosh, emtex.txt per a l’emTEX en ordinadors IBM PC compatibles, microtex.txt

per al µTEX en ordinadors IBM PC compatibles, oztex.txt per a l’OzTEX en ordinadors Macin-
tosh, pastex.txt per al PasTEX en ordinadors Amiga, pctex.txt per al PCTEX en ordinadors IBM

PC compatibles, textures.txt per al Textures en ordinadors Macintosh, web2ctex.txt per al web2c
TEX en ordinadors amb sistema operatiu UNIX, i yandytex.txt per a l’Y&YTEX en ordinadors
IBM PC compatibles.

Per exemple, les comandes següents del sistema operatiu UNIX permeten desempaquetar
la distribució, crear el nou sistema LATEX i posar tots els nous fitxers de la distribució on el
sistema LATEX els pugui trobar:

$ cd base

$ initex unpack.ins

$ initex latex.ltx

$ mv latex.fmt /usr/local/lib/tex/formats

$ mv latex.fmt /usr/local/lib/tex/formats

$ mv latexbug.tex testpage.tex lablst.tex /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv idx.tex nfssfont.tex /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv small2e.tex sample2e.tex docstrip.tex /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.cls /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.clo /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.sty /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.fd /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.def /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.cfg /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.ist /usr/local/lib/makeindex/inputs

Instal.lació de paquets de definicions addicionals

Pràcticament tots els paquets de definicions del sistema LATEX són de domini públic. El pri-
mer pas per instal.lar qualsevol paquet de definicions és aconseguir els fitxers o el directori
corresponent, la qual cosa es pot fer fàcilment a través de la xarxa CTAN.

Els paquets de definicions se solen emmagatzemar dins un directori que té el mateix nom
que el paquet de definicions, la qual cosa en facilita la localització. A més, els paquets de
definicions que compten amb el suport oficial del TEX Users Group o que són mantinguts pels
seus autors solen incloure un fitxer d’instal.lació i un fitxer de documentació, els quals tenen
normalment el mateix nom que el paquet de definicions però tenen les extensions .ins i .dtx,
respectivament. Per exemple, el directori que emmagatzema el paquet de definicions graphics

inclou, entre altres, els fitxers graphics.ins i graphics.dtx.
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Els tres nodes principals de la xarxa CTAN permeten cercar fitxers i directoris de manera
automàtica mitjançant el protocol de comunicacions HTTP, és a dir, mitjançant un programa vi-
sualitzador de llenguatge HTML, com ara Mosaic o Netscape, a partir de les adreces esmentades
abans.

A més, els dos nodes principals europeus de la xarxa CTAN també permeten cercar fitxers
i directoris de manera automàtica mitjançant el protocol de comunicacions FTP. La següent
és una transcripció parcial d’una sessió FTP per aconseguir el paquet de definicions graphics

comprès en un únic fitxer, el fitxer graphics.tar.gz, des d’un ordinador amb sistema operatiu
UNIX connectat a la xarxa Internet:

$ ftp ftp.tex.ac.uk

Connected to ftp.tex.ac.uk.

220 ouse.cl.cam.ac.uk FTP server ready.

Name (ftp.tex.ac.uk:valiente): anonymous

331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.

Password: valiente@lsi.upc.es (poseu la vostra adreça electrònica)

230-Welcome, archive user! This is an FTP server for the UK TeX Archive.

230 Guest login ok, access restrictions apply.

ftp> quote site index graphics.ins

200-index graphics.ins

200-NOTE. This index shows at most 20 lines. for a full list of files,

200-retrieve /pub/archive/FILES.byname

200-1996/03/01 | 3570 | macros/latex/packages/graphics/graphics.ins

200 (end of ’index graphics.ins’)

ftp> cd tex-archive/macros/latex/packages

250 CWD command successful.

ftp> binary

200 Type set to I.

ftp> get graphics.tar.gz

200 PORT command successful.

150 Opening BINARY mode data connection for /bin/tar.

226 Transfer complete.

local: graphics.tar.gz remote: graphics.tar.gz

116540 bytes received in 4.1e+02 seconds (0.28 Kbytes/s)

ftp> quit

221 Goodbye.

Com s’ha esmentat abans, això redueix la quantitat d’informació que s’ha de transmetre per
la xarxa Internet. A continuació cal descomprimir aquest directori i extreure’n tots els fitxers,
cosa que es pot fer amb les comandes següents del sistema operatiu UNIX:

$ gunzip graphics.tar.gz

$ tar xvf graphics.tar

$ rm graphics.tar
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El resultat d’aquest procés és la creació d’un directori anomenat graphics, que conté tots els
fitxers del paquet de definicions graphics. Aleshores, la instal.lació és molt senzilla i consisteix
en els tres passos següents:

1. Processar el fitxer amb extensió .ins mitjançant el sistema LATEX;

2. Posar tots els nous fitxers on el sistema LATEX pugui trobar-los; i

3. Processar el fitxer amb extensió .dtx mitjançant el sistema LATEX, si es vol compondre la
documentació que acompanya el paquet de definicions. Aquesta documentació sol estar
escrita en anglès.

En els casos en què el procés d’instal.lació és més complex, els paquets de definicions inclouen
fitxers d’instruccions addicionals.

Instal.lació del sistema Babel

El paquet de definicions babel forma part de la distribució oficial del sistema LATEX i, per
tant, es pot instal.lar segons el procés de tres passos descrit abans. Per aconseguir-ne tota la
funcionalitat, però, cal compilar el sistema LATEX —és a dir, cal tornar a generar el format
LATEX del sistema TEX—, atès que els patrons de guionat només es poden incorporar d’aquesta
manera en els sistemes TEX i LATEX.

Per instal.lar el sistema Babel cal aconseguir, a més del directori que conté el paquet de
definicions babel, els fitxers de patrons de guionat per a les llengües en què es vulgui compondre
documents LATEX. Molts d’aquests fitxers es poden trobar al directori language de la xarxa
CTAN.

En el cas del català, però, hi ha actualment quatre fitxers de patrons de guionat i només un
es troba a la xarxa CTAN. Aquests patrons han estat desenvolupats per G. Badenes i F. Turon;
per F. Carmona; per R. Fuster i G. Valiente; i per X. Gràcia. Tots aquests fitxers de patrons de
guionat es troben a l’adreça http://www-lsi.upc.es/users/~valiente/ de la World-Wide
Web, on es pot trobar també informació i documentació diversa relacionada amb l’escriptura
cient́ıfica, la tipografia cient́ıfica i els sistemes TEX i LATEX.

El procés d’instal.lació del paquet de definicions babel consisteix en els sis passos següents:

1. Escriure la informació de les llengües que es volen activar i els fitxers de patrons de guionat
corresponents dins el fitxer language.dat i posar-lo on el sistema LATEX pugui trobar-lo.

Aquest fitxer ha d’incloure una ĺınia per a cada llengua, amb el nom de l’opció correspo-
nent del paquet de definicions babel, seguit del nom i l’extensió del fitxer de patrons de
guionat associats, com ara les següents:

english hyphen-us.tex

french hyphen-fr.tex

german hyphen-de.tex

spanish hyphen-es.tex

catalan hyphen-ca.tex



226 Composició de textos cient́ıfics amb LATEX

2. Posar els fitxers de patrons de guionat on el sistema LATEX els pugui trobar;

3. Processar el fitxer latex.ltx mitjançant el sistema LATEX, és a dir, compilar el sistema LATEX
amb tots els patrons de guionat incorporats;

4. Processar el fitxer babel.ins mitjançant el sistema LATEX;

5. Posar tots els nous fitxers on el sistema LATEX pugui trobar-los; i

6. Processar el fitxer babel.dtx mitjançant el sistema LATEX, si es vol compondre la docu-
mentació que acompanya el paquet de definicions babel, o bé processar només alguns dels
fitxers amb extensió .dtx continguts en el directori babel, com ara el fitxer catalan.dtx, si
només es vol compondre la documentació d’algunes de les opcions del paquet de definicions
babel.
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Apèndix D

Una classe de documents LATEX

per a Edicions UPC

La classe upc de documents LATEX és una adaptació de la classe estàndard de documents book

als criteris d’edició per a les col.leccions Aula i Politext d’Edicions UPC. Aquesta classe es
distribueix en un únic fitxer, upc.cls, el qual es pot aconseguir a través d’Edicions UPC o bé a la
Internet, mitjançant el protocol http, a l’adreça http://www-lsi.upc.es/~valiente/upc.cls.

La classe upc permet incloure gairebé totes les marques permeses en els documents de la
classe estàndard book del LATEX, més les marques afegides pel paquet babel i per les seves
opcions spanish i catalan. No admet, però, la inclusió de notes marginals mitjançant la macro
\marginpar, pel fet que a la maqueta de les col.leccions Aula i Politext no s’inclou cap espai
per a notes marginals.

L’esquema següent il.lustra l’estructura bàsica dels documents LATEX de classe upc. La macro
\title hi és necessària perquè, tot i que Edicions UPC compon les portades dels llibres de les
col.leccions Aula i Politext per altres mitjans, l’encapçalament de totes les pàgines senars inclou
el t́ıtol del llibre.

\documentclass[opcions]{upc}
\usepackage{makeidx}

\title{t́ıtol}
\begin{document}

\frontmatter

\makeindex

\setcounter{page}{7}

\addcontentsline{toc}{chapter}{Prefaci}

\chapter*{Prefaci}

\markboth{Prefaci}{Prefaci}
...

\tableofcontents



228 Composició de textos cient́ıfics amb LATEX

\mainmatter

\chapter{t́ıtol}
...

\chapter{t́ıtol}
...

\appendix

\chapter{t́ıtol}
...

\backmatter

\cleardoublepage

\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliografia}

\bibliographystyle{estil}
\bibliography{base de dades bibliogràfiques}
\cleardoublepage

\addcontentsline{toc}{chapter}{\’Index alfabètic}

\printindex

\end{document}

Les opcions definides per a aquesta classe de documents són: catalan, spanish, chapnum,
nochapnum i sectnum. Les primeres dues són, de fet, opcions per al paquet de definicions babel.
L’opció chapnum especifica la composició del número del caṕıtol davant del t́ıtol del caṕıtol als
encapçalaments de les pàgines senars. L’opció nochapnum especifica que només hi ha de sortir
el t́ıtol del caṕıtol, sense cap numeració. L’opció sectnum especifica la composició del t́ıtol del
caṕıtol als encapçalaments de les pàgines parelles i la composició del número del caṕıtol davant
del t́ıtol del caṕıtol o apartat als encapçalaments de les pàgines senars. Les opcions per defecte
són catalan i chapnum.

La classe upc de documents LATEX requereix la instal.lació prèvia dels paquets de definicions
babel i fancyhdr.

La maqueta dels documents de classe upc es presenta a continuació, tant per a pàgines
parelles com per a pàgines senars.



Header

Body

Footer

Margin
Notes
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6
?i11

i2
?

6i4
6?

i5
6
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i6
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?

1 one inch + \hoffset 2 one inch + \voffset

3 \oddsidemargin = 17pt 4 \topmargin = -12pt

5 \headheight = 23pt 6 \headsep = 36pt

7 \textheight = 563pt 8 \textwidth = 412pt

9 \marginparsep = 0pt 10 \marginparwidth = 0pt

11 \footskip = 0pt \marginparpush = 0pt (not shown)

\hoffset = 0pt \voffset = -15pt

\paperwidth = 597pt \paperheight = 845pt
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Body
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�- i9

6
?i11

i2
?

6i4
6?

i5
6

?
i6
6

?

1 one inch + \hoffset 2 one inch + \voffset

3 \evensidemargin = 17pt 4 \topmargin = -12pt

5 \headheight = 23pt 6 \headsep = 36pt

7 \textheight = 563pt 8 \textwidth = 412pt

9 \marginparsep = 0pt 10 \marginparwidth = 0pt

11 \footskip = 0pt \marginparpush = 0pt (not shown)

\hoffset = 0pt \voffset = -15pt

\paperwidth = 597pt \paperheight = 845pt
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La següent és la transcripció del fitxer upc.cls, el qual conté la darrera revisió de la classe
upc de documents LATEX:

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}

\ProvidesClass{upc}[1991/03/01]

\DeclareOption{catalan}{%

\PassOptionsToClass{catalan}{book}

\PassOptionsToPackage{catalan}{babel}}

\DeclareOption{spanish}{%

\PassOptionsToClass{spanish}{book}

\PassOptionsToPackage{spanish}{babel}}

\DeclareOption{chapnum}{\AtBeginDocument{%

\def\lastchapter{}

\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth

{\emph{\@title}}

{\emph{\thechapter\ \ #1}}

\renewcommand{\lastchapter}{#1}}

\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markboth

{\emph{\@title}}

{\emph{\thechapter\ \ \lastchapter}}}}}

\DeclareOption{nochapnum}{\AtBeginDocument{%

\def\lastchapter{}

\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth

{\emph{\@title}}

{\emph{#1}}

\renewcommand{\lastchapter}{#1}}

\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markboth

{\emph{\@title}}

{\emph{\lastchapter}}}}}

\DeclareOption{sectnum}{\AtBeginDocument{%

\def\lastchapter{}

\renewcommand{\chaptermark}[1]%

{\ifnum\value{section}=0 \markboth{\emph{#1}}{}

\else \markboth{\emph{#1}}{\emph{#1}} \fi

\renewcommand{\lastchapter}{#1}}

\renewcommand{\sectionmark}[1]%

{\markright{\emph{\thesection\ \ #1}}}}}

\DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{book}}

\ExecuteOptions{catalan,chapnum}

\ProcessOptions

\LoadClass[10pt,a4paper]{book}

\RequirePackage{babel}

\RequirePackage{fancyhdr}
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\setlength{\hoffset}{0mm}

\setlength{\voffset}{-5,4mm}

\setlength{\oddsidemargin}{6,1mm}

\setlength{\evensidemargin}{6,1mm}

\setlength{\marginparwidth}{0mm}

\setlength{\marginparsep}{0mm}

\setlength{\marginparpush}{0mm}

\setlength{\topmargin}{0mm}

\setlength{\headheight}{4mm}

\setlength{\headsep}{13mm}

\setlength{\footskip}{0mm}

\setlength{\textheight}{198mm}

\setlength{\textwidth}{145mm}

\pagestyle{fancy}

\addtolength{\headheight}{\baselineskip}

\addtolength{\topmargin}{-\baselineskip}

\renewcommand{\headrulewidth}{0,3pt}

\lhead[\thepage]{\let\uppercase\relax\rightmark}

\chead{}

\rhead[\let\uppercase\relax\leftmark]{\thepage}

\lfoot{}

\cfoot{}

\rfoot{}

\let\ps@plain\ps@fancy

\renewcommand{\baselinestretch}{1,1}

\normalsize

\endinput
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Apèndix E

Tirant lo TEX : El grup d’usuaris

catalanoparlants de TEX

El TEX Users Group (TUG) és una associació professional que agrupa des de l’any 1980 els
usuaris dels sistemes TEX, LATEX i METAFONT. El seu objectiu és la difusió i l’expansió de
l’ús del TEX, el METAFONT i els sistemes relacionats, dels quals en garanteix la integritat i la
portabilitat, com també fomentar la innovació en la preparació electrònica de documents.

Entre les activitats que realitza el TUG hi ha l’organització d’un congrés internacional i d’un
congrés europeu, tots dos de freqüència anual, l’organització de cursos de formació professional,
el manteniment de la xarxa CTAN i la coordinació de diversos grups tècnics de treball. A més,
el TUG publica des de l’any 1980 la revista TUGboat, de freqüència trimestral, una col.lecció de
manuals tècnics anomenada TEXniques, i entre els anys 1992 i 1995 ha publicat el butllet́ı TEX
and TUG News, també de freqüència trimestral.

El TUG també coordina les activitats dels diferents grups d’usuaris locals o regionals, entre
els quals Tirant lo TEX, el grup d’usuaris catalanoparlants, que encara és en procés de formació.
Gràcies al suport de Caterina Parals Colom, del Centre de Supercomputació de Catalunya i
de la Fundació Catalana per a la Recerca, però, des de l’any 1995 funciona catala-tex, un
fòrum de discussió sobre TEX, LATEX i METAFONT per a catalanoparlants, i gràcies al suport del
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya,
Tirant lo TEX disposa també d’una pàgina d’informació dins la World Wide Web, a l’adreça
provisional http://www-lsi.upc.es/~valiente/tug-catalan.html.
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