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Aankondiging cursus 4TEX

Erik Frambach & Wietse Dol

Doelgroep
� zij die al (enige) ervaring hebben met 4TEX, maar graag

de finesses willen leren;
� zij die overwegen 4TEX te gaan gebruiken, en een over-

zicht van de mogelijkheden willen krijgen;
� zij die 4TEX als systeembeheerder (willen) ondersteu-

nen en detailkennis van de implementatie willen op-
doen.

Inhoud
de installatie:
� welke directory-structuur is handig/noodzakelijk
� hoe zitten de .set bestanden in elkaar
� welke onderdelen kun je missen, welke niet
� trouble shooting
� Frequently Asked Questions

de gebruikerskant:
� welke menu’s zijn er, wat kun je er mee
� welke speciale functies kent de editor (Qedit en TSE)
� hoe maak je een eigen TEX format file en Metafont

format file
� plaatjes in TEX documenten opnemen
� automatische fontgeneratie

onder de motorkap:
� hoe voeg je je eigen printer toe
� hoe voeg je een PostScript font toe
� hoe beperk je de mogelijkheden voor gebruikers
� hoe kun je het gebruik van 4TEX meten
� hoe voeg je eigen functies en utilities toe
� 4DOS en zijn Batch mogelijkheden

Vorm
korte inleidingenen demonstraties, zelf proberen. Er staan
24 PC systemen ter beschikking, voor maximaal 48 per-
sonen. Bij voldoende belangstelling zal in groepen van
voorkennis en interesse worden gewerkt.
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Inschrijving
per e-mail naar ‘cgl@risc1.rug.nl’, of schriftelijk bij de
NTG, Postbus 394, 1740 AJ Schagen, onder vermelding
van voorkennis en eventuele wensen aangaande de cursus.
Tegelijkertijd dient het cursusbedrag te worden overge-
maakt.
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